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Eessõna
Enne seadme kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit.

Kõik pildid ja illustratsioonid selles dokumendis on informatiivsed ja võivad lõpptootest erineda.

Teatud seadmed või operaatorid ei pruugi mõningaid selles juhendis olevaid juhiseid toetada.

Sümbolid ja tähendused

Kirjeldus Toob välja olulise teabe ja näpunäited ning annab lisateavet.

Meeldetuletus
Näitab võimalikke probleeme, mis võivad ilmneda, kui ei olda
piisavalt ettevaatlik või tähelepanelik, nt seadme kahjustus või
andmete kaotsiminek.

Hoiatus
Hoiatab võimalike ohtude eest, mis võivad põhjustada raske
vigastuse.
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Telefoni karbist väljavõtmine

SIM-kaardi ja microSD-kaardi sisestamine
Teie telefonil on kaks ühes SIM-kaardi pesa. Võite sisestada kaks nano-SIM-kaarti või ühe nano-
SIM-kaardi ja ühe microSD-kaardi.

l SIM-kaardi pesa toetab ainult nano-SIM-kaarte. Uue asendus-nano-SIM-kaardi saamiseks
pöörduge oma operaatori poole.

l Kasutage ainult standardseid nano-SIM-kaarte, et vältida SIM-kaardi salve kahjustamist.

l Veenduge, et kaart oleks õiges asendis, ja hoidke kaardisalv otse, kui selle seadmesse
lükkate.

l Olge ettevaatlik, et endale või seadmele SIM-kaardi väljastamise nõelaga mitte viga teha.

l Hoidke SIM-kaardi väljastamise nõel laste käeulatusest eemal, et vältida kogemata
allaneelamist või vigastust.

l SIM-kaardi väljastamise nõela tohib kasutada ainult SIM-kaardi salve väljastamiseks. Kui
lükkate SIM-kaardi väljastamise nõela muudesse aukudesse, võib see teie seadet kahjustada.

1 Hoidke toitenuppu all ja puudutage seejärel nuppu  seadme väljalülitamiseks.

2 Kaardisalve eemaldamiseks sisestage seadmega kaasas olnud SIM-kaardi väljastamise nõel
kaardisalve kõrval olevasse väiksesse auku.

 

3 Sisestage SIM-kaart või microSD-kaart kaardisahtlisse.

4 Lükake kaardisalv õigetpidi telefoni sisse tagasi.

Seadme laadimine
Teie seade kuvab tühja aku hoiatuse, kui aku on peaaegu tühi. Laadige seadet kohe, et see
automaatselt välja ei lülituks.

Laadija kasutamine seadme laadimiseks

Ühendage seade pistikupessa, kasutades originaallaadijat ja USB-kaablit.
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l Kui seade ei reageeri toitenupu vajutamisele, on aku tõenäoliselt tühi. Laadige akut
vähemalt 10 minutit (kasutage seadmega kaasas olnud laadijat) ja taaskäivitage seejärel
seade.

l Kui ühendate seadme laadija või muude seadmetega, tehakse automaatselt ohutuse
kontroll. Kui seade tuvastab, et USB-port on märg, lõpetab see automaatselt laadimise ja
kuvab ohutussõnumi. Selle sõnumi kuvamisel eemaldage USB-kaabel seadme küljest ja
laske USB-pesal täielikult kuivada, et vältida seadme või aku kahjustamist.

USB-pordi kasutamine seadme laadimiseks

Kui te ei saa laadijat kasutada, saate seadet laadida, ühendades selle arvutiga USB-kaabli abil.

1 Kui kasutate seadme ühendamiseks arvuti või muu seadmega USB-kaablit, kuvatakse
hüpikdialoogis Lubada juurdepääs seadme andmetele?.

2 Puudutage valikut Ei, ainult lae.

Kui valitud on mõni muu USB-ühenduse režiim, nipsake ekraani olekuribalt alla, et avada
teavituspaneel. Puudutage valikut Failiedastus USB kaudu ja valige seejärel Ainult lae.

Ohutusteave
l Kasutage oma seadme laadimiseks ainult Huawei originaalakusid, -laadijaid ja USB-kaableid.

Muude tootjate tarvikud võivad kujutada endast ohtu ja halvendada teie seadme toimivust.

l Akusid saab laadida uuesti palju kordi, kuid kõikide akude tööiga on piiratud. Kui seadme aku
kasutusaeg väheneb märgatavalt, ostke Huawei originaalasendusaku. Ärge püüdke
eemaldada integreeritud akusid. Kui teie seadmel on sisseehitatud aku, pöörduge selle
vahetamiseks volitatud Huawei teeninduskeskusse. Kui akut saab eemaldada, asendage see
Huawei originaalakuga.

l Seade võib muutuda soojaks, kui seda pikka aega kasutada või kui ümbritsev temperatuur on
kõrge. Kui seade on puudutades kuum, lõpetage selle laadimine ja keelake ebavajalikud
funktsioonid. Pange seade jahedasse kohta ja laske sellel toatemperatuurini jahtuda. Vältige
seadme pinna puudutamist pika aja jooksul, kui see on muutunud soojaks.

l Olenevalt ümbruse temperatuurist ja järelejäänud akutasemest võib laadimisaeg erineda.

l Vältige seadme kasutamist laadimise ajal. Ärge katke seadet ega laadijat kinni.

Lisateabe saamiseks laadimise ja aku hooldamise kohta külastage veebilehte http://
consumer.huawei.com/, et leida oma seadme kasutusjuhend.

Aku oleku teave

Aku olekut näitavad teie seadme näidikutuli ja aku ikoon olekuribal.

Olekunäidik Aku ikoon Aku olek

Vilkuv või põlev
punane

Alla 4% on jäänud

Punane Laeb, alla 10% on jäänud

Oranž Laeb, 10–90% on jäänud

Telefoni karbist väljavõtmine
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Olekunäidik Aku ikoon Aku olek

Roheline Laeb, vähemalt 90% on jäänud. Kui aku ikooni kõrval
on olekuribal näidatud 100% või lukustuskuvale ilmub
laadimise lõppemise teade, siis on laadimine lõppenud.

Aku oleku vaatamine
Saate vaadata aku olekut ja konfigureerida olekuriba järelejäänud aku protsenti kuvama.

Aku oleku vaatamine

Aku olekut näitab olekuribal aku ikoon.

Avage Telefonihaldur ning puudutage nuppu  järelejäänud akuprotsendi ja kasutusaja
vaatamiseks.

Järelejäänud akuprotsendi kuvamine olekuribal

Järelejäänud akuprotsendi kuvamiseks olekuribal on kaks võimalust.

l Avage Telefonihaldur. Puudutage nuppu  ja lülitage Järelejäänud aku protsent sisse.

l Avage Sätted. Puudutage valikuid Teavitused ja olekuriba > Aku laetuse protsent.
Valige Ikooni kõrval või Ikoonil järelejäänud akuprotsendi kuvamiseks valitud kohas. Valige
Ära kuva, kui te ei soovi järelejäänud akuprotsendi kuvamist.

Telefoni karbist väljavõtmine
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Alustamine

Algseadistus
l Enne telefoni esmakordset kasutamist veenduge, et SIM-kaart oleks õigesti sisestatud.

Lisateavet telefoni seadistamise kohta leiate kiirjuhendist.

l Seadme sisselülitamiseks vajutage toitenuppu ja hoidke seda all. Algseadistuse
lõpuleviimiseks järgige ekraanijuhiseid.

1 Valige oma keel ja piirkond ning puudutage nuppu JÄRGMINE.

2 Lugege sisu tähelepanelikult, nõustuge kasutustingimustega ning puudutage seejärel nuppe
NÕUSTU > NÕUSTU.

3 Lugege teenuseõiguste kohta Valige, kas nõustute või mitte, ja puudutage jätkamiseks nuppu
JÄRGMINE.

4 Teie seade otsib saadaolevaid Wi-Fi-võrke automaatselt. Järgige ekraanijuhiseid võrguga
ühenduse loomiseks.

5 Lugege Google’i teenusetingimusi ja puudutage nuppu JÄRGMINE.

6 Seadme konfigureerimiseks on kaks võimalust.

l Kui soovite säilitada oma rakendusi ja andmeid, valige esimene suvand ning järgige
varukoopia taastamiseks või andmete seadmest kopeerimiseks ekraanil kuvatavaid
juhiseid.

l Kui soovite andmete edastamiseks kasutada funktsiooni Telefoni kloonimine, valige teine
suvand ja järgige ekraanil kuvatavaid juhised. Kui soovite telefoni uuena seadistada, valige
teine suvand ja puudutage selle toimingu vahelejätmiseks nuppu JÄTA VAHELE > OK.

Kui soovite selle toimingu vahele jätta, saate andmeid teisest seadmest importida ka
hiljem, puudutades nuppe Sätted > Täpsemad sätted > Andmeedastus.

7 Teie seadmel on sõrmejäljeandur. Järgige sõrmejälje lisamiseks ekraanijuhiseid. Enne
sõrmejälje lisamist palutakse teil luua PIN-kood või parool, mida saate kasutada ekraani
avamiseks, kui sõrmejäljetuvastus ei õnnestu.

8 Puudutage sätete salvestamiseks valikut ALUSTAMINE. Seade on nüüd kasutamiseks
valmis.

SIM-kaardi lubamine või keelamine
Saate lihtsamaks kasutamiseks ja haldamiseks SIM-kaardi lubada või keelata.

See funktsioon on saadaval vaid telefonidel, mis toetavad kaht SIM-i.

1 Avage Sätted.

2 Puudutage valikut Topeltkaardiseaded.

5



3 Vajutage lülitit selle SIM-kaardi kõrval, mida hallata soovite, et see SIM-kaart lubada või
keelata.
Keelatud SIM-kaarte ei saa helistamiseks, tekstisõnumite saatmiseks või Internetti
pääsemiseks kasutada.

SIM-kaardile nime andmine
Vaikimisi on iga SIM-kaart nimetatud operaatori järgi. Hõlpsamaks tuvastamiseks võite oma SIM-
kaardi ümber nimetada.

l See funktsioon on saadaval vaid telefonidel, mis toetavad kaht SIM-i.

l Funktsioonid võivad olenevalt operaatorist erineda.

1 Avage Sätted.

2 Puudutage valikut Topeltkaardiseaded

3 Valige SIM-kaart. Sisestage nimi ja puudutage valikut OK.

Mobiilse andmeside vaike-SIM-kaardi valimine
Saate valida vaike-SIM-kaardi mobiilsete andmesideteenuste jaoks.

l See funktsioon on saadaval vaid telefonidel, mis toetavad kaht SIM-i.

l Funktsioonid võivad olenevalt operaatorist erineda.

1 Avage Sätted.

2 Puudutage valikut Topeltkaardiseaded.

3 Vajutage valikut Mob.-and. vaikev. valitud SIM-kaardi kõrval.

Vaike-SIM-kaardi määramine
Saate valida vaike-SIM-kaardi väljaminevate kõnede jaoks.

See funktsioon on saadaval vaid telefonidel, mis toetavad kaht SIM-i.

1 Avage Sätted.

2 Puudutage valikut Topeltkaardiseaded.

3 Puudutage valikut Vaikimisi SIM helistamiseks ja valige soovitud SIM-kaart.

Kui olete vaike-SIM-kaardi valinud, ei kuvata numbrivalijal enam valikuid SIM 1 ja SIM 2.

Internetiga ühenduse loomine
Saate oma seadmega vaevata Wi-Fi-võrkudega ühenduse luua.

Alustamine
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Wi-Fi-võrguga ühenduse loomine

1 Nipsake teavituspaneeli avamiseks olekuribal alla.

2 Puudutage ja hoidke nuppu  Wi-Fi sätete kuva avamiseks.

3 Lülitage WiFi sisse. Teie seade kuvab kõik lähedal asuvad saadaolevad Wi-Fi-võrgud.

4 Valige Wi-Fi-võrk, millega soovite ühenduse luua. Kui valite krüptitud võrgu, peate sisestama
ka Wi-Fi parooli.

 

Ühenduse loomine mobiilse andmeside abil
Enne mobiilse andmeside kasutamist veenduge, et teil oleks sõlmitud operaatoriga
andmeplaan, et vältida liiga suuri andmesidetasusid.

1 Nipsake teavituspaneeli avamiseks olekuribal alla.

2 Puudutage nuppu  mobiilse andmeside lubamiseks.

Keelake mobiilne andmeside, kui seda vaja pole, et säästa akut ja vähendada
andmekasutust.

Alustamine
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Ekraan ja kuva

Avakuva

Teave avakuva kohta
Kasutage avakuva oma rakendustele ja vidinatele juurdepääsemiseks.
 

Olekuriba: kuvab teavitused ja olekuikoonid

Kuvamisala: kuvab rakenduste ikoonid, 
kaustad ja vidinad

Kuvajärjekorra näidik: 
näitab, millist avakuva kuvatakse

Dokiriba: kuvab sageli kasutatud rakendused

Põhilised ekraanižestid
Kasutage lihtsaid puuteekraani žeste mitmesuguste toimingute tegemiseks, nt rakenduste
käivitamiseks, loendites kerimiseks ja piltide suurendamiseks.

Puudutage nuppu. Puudutage üksust üks kord. Näiteks
puudutage valiku tegemiseks või rakenduse avamiseks.

Topeltpuudutus. Puudutage ekraani sihtpiirkonda
kiiresti kaks korda. Näiteks topeltpuudutage pilti
täisekraani režiimis lähemale või kaugemale
suumimiseks.
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Puudutage ja hoidke. Puudutage ja hoidke ekraani
sihtpiirkonda vähemalt 2 sekundit. Näiteks puudutage ja
hoidke avakuval tühja kohta, et avada avakuva redaktor.

Nipsake. Nipsake sõrmedega ekraanil. Nipsake
vertikaalselt või horisontaalselt muude avakuvade
sirvimiseks, kerige dokumendis vms.

Lohistage. Puudutage ja hoidke üksust ning viige see
siis teise kohta. Näiteks kasutage järgmist žesti
rakenduste ja vidinate ümberkorraldamiseks avakuval.

Lükake sõrmed laiali. Lükake kaks sõrme ekraanil
laiali. Näiteks lükake kaks sõrme laiali pildil või
veebilehel lähemale suumimiseks.

Tooge sõrmed kokku. Tooge kaks sõrme ekraanil
kokku. Näiteks tooge kaks sõrme kokku pildil kaugemale
suumimiseks.

Sahtli avakuva aktiveerimine
Kasutage sahtli avakuva rakenduste ikoonide hoidmiseks eraldi rakenduste sahtlis.

Sahtli avakuva aktiveerimine

1 Avage Sätted.

2 Puudutage valikuid Avakuva stiil > Sahtel.

Rakenduste otseteede lisamine avakuvale
Lisage kiireks juurdepääsuks sageli kasutatavad rakendused avakuvale.

1 Rakenduste loendi kuvamiseks puudutage avakuval nuppu .

2 Puudutage ja hoidke rakenduse ikooni, kuni telefon vibreerib, ja lohistage seejärel rakendus
avakuval soovitud kohta.

Ekraan ja kuva
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Avakuval peab olema piisavalt ruumi. Kui ruumi pole piisavalt, lisage veel üks avakuva
või vabastage ruumi.

 

Standardse avakuva taastamine

1 Avage Sätted.

2 Puudutage valikuid Avakuva stiil > Standard.

Lihtsa avakuva aktiveerimine
Lihtne avakuva on kasutuse hõlbustamiseks lihtsa kujunduse ja suuremate ikoonidega.

1 Avage Sätted.

2 Puudutage valikuid Täpsemad seaded > Lihtrežiim ja valikut .

 

Ekraan ja kuva
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3 Lihtsal avakuval saate teha alljärgnevaid toiminguid.

l Puudutage rakenduste avamiseks nende ikoone.

l Avakuva redaktori režiimi sisenemiseks puudutage pikalt mõnd ikooni.Selles režiimis saate
rakendusi lisada või kustutada.

l Rakenduste loendi avamiseks ja rakenduste vaatamiseks või muude rakenduste avamiseks
puudutage nuppu Muu.

l Tavapärasele avakuvale naasmiseks puudutage valikut Standardne režiim.

Teavitusmärkide kuvamine või peitmine
Teavitusmärgid kuvatakse rakenduse ikoonide ülemises paremas nurgas. Märgi number näitab
uute teavituste arvu. Avage vastav rakendus teavituse üksikasjade vaatamiseks.
 

1 Avakuva redaktori avamiseks suruge avakuval kaks sõrme kokku.

2 Puudutage valikuid Sätted > Märgirakenduse ikoonid.

3 Lubage või keelake vastava lüliti abil teavitusmärgid.

Avakuva taustapildi määramine
Valige oma seadme isikupärastamiseks suure hulga teemade ja taustapiltide seast sobiv.

Taustapildi muutmine

1 Avage Sätted.

2 Puudutage valikuid Kuva seaded > Taustpilt > Tauspildi määramine.

Ekraan ja kuva
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3 Valige soovitud taustapilt ja järgige ekraanijuhiseid selle määramiseks avakuva või
lukustuskuva taustapildiks (või mõlemaks).

Taustapildi automaatne muutmine

1 Avage Sätted.

2 Puudutage valikuid Kuva seaded > Taustpilt.

3 Lülitage valik Muuda avakuva taustapilti juhuslikult sisse või välja.

Kui avakuva taustapildi juhuslik muutmine on aktiveeritud, saate suvandeid Intervall ja
Kuvatav album konfigureerida, et taustapilt muutuks automaatselt määratud
ajavahemiku järel.

Avakuva ikoonide haldamine
Avakuval olevaid rakendusi saab hõlpsalt teisaldada või desinstallida.

Avakuva ikoonide teisaldamine

Puudutage ja hoidke avakuval rakenduse ikooni või vidinat, kuni seade vibreerib. Seejärel saab
lohistada rakenduse ikooni või vidina soovitud kohta.
 

Rakenduste kustutamine avakuvalt

Puudutage ja hoidke avakuval olevat rakendust või vidinat, mida soovite kustutada, kuni ekraani

ülaserva ilmub . Lohistage soovimatu rakendus või vidin sümboli  kohale ja järgige
ekraanijuhiseid.
 

Ekraan ja kuva
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Süsteemi õige toimimise tagamiseks ei ole mõnede eelinstallitud rakenduste desinstallimine
võimalik.

Seadme raputamine ikoonide automaatseks joondamiseks

Pärast rakenduste desinstallimist või nende teisaldamist kaustadesse võivad avakuvale jääda
augud. Kasutage seda funktsiooni, et rakendused oleksid avakuval korralikult paigutatud.

1 Tooge avakuval kaks sõrme kokku, et avada avakuva redaktor.

2 Puudutage valikut Sätted ja lülitage sisse Raputage.

3 Naaske avakuvale ja avage uuesti avakuva redaktor. Raputage seadet rakenduste
ümberkorraldamiseks, nii et augud oleksid täidetud.

 

Avakuvade haldamine
Saate avakuvasid soovi järgi kohandada.

Avakuvade lisamine

1 Tooge avakuval kaks sõrme kokku, et avada avakuva redaktor.

Ekraan ja kuva
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2 Uue kuva lisamiseks puudutage kõige äärmisel vasakul või paremal avakuval nuppu .

 

Avakuvade kustutamine

1 Tooge avakuval kaks sõrme kokku, et avada avakuva redaktor.

2 Tühja kuva kustutamiseks puudutage sellel olevat nuppu .

 

Avakuva ei saa kustutada, kui see sisaldab rakendusi või vidinaid.

Avakuvade teisaldamine

1 Tooge avakuval kaks sõrme kokku, et avada avakuva redaktor.
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2 Puudutage ja hoidke avakuva, mida soovite teisaldada, ja lohistage see soovitud kohta.

Vaikeavakuva seadistamine

1 Tooge avakuval kaks sõrme kokku, et avada avakuva redaktor.

2 Valitud avakuva määramiseks vaikeavakuvaks puudutage avakuva ülaservas nuppu .

Avakuva vidinate haldamine
Vidinate lisamine, teisaldamine või kustutamine avakuval.

Vidinate lisamine

1 Tooge avakuval kaks sõrme kokku, et avada avakuva redaktor.

2 Puudutage valikut Vidinad. Valige vidin ja lohistage see avakuva tühjale alale.

Avakuval peab olema piisavalt ruumi. Kui ruumi pole piisavalt, lisage veel üks avakuva
või vabastage ruumi.

 

Vidinate teisaldamine

Puudutage ja hoidke avakuval olevat vidinat, kuni seade vibreerib, ja lohistage seejärel vidin
soovitud kohta.

Vidinate kustutamine

Puudutage ja hoidke avakuval olevat vidinat, kuni seade vibreerib, ja lohistage seejärel vidin
ekraani ülaservas oleva teksti Eemalda kohale.

Avakuva kaustade haldamine
Korraldage oma rakendused kaustadesse, et neid hõlpsamini leida.

Ekraan ja kuva
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Kausta loomine

Rühmitage oma rakendused kategoriseeritud kaustadesse, et neid oleks hõlpsam leida. Näiteks
võite luua kausta Suhtlus oma suhtlusmeedia rakendustele.

Lohistage avakuval ikoon teise ikooni peale, et luua kaust, milles on mõlemad rakendused.
 

Kaustade ümbernimetamine

Kausta ümbernimetamiseks avage see ja puudutage kausta nime.

Rakenduste lisamine kausta

1 Avage kaust.

2 Puudutage nuppu .

3 Valige rakendused, mida soovite lisada, ja puudutage valikut OK.

Rakenduste eemaldamine kaustast

1 Avage kaust.

2 Puudutage nuppu .

3 Tühistage valik rakendustel, mida soovite eemaldada, ja puudutage valikut OK.

Eemaldamiseks võite ka ikooni puudutada ja hoida ning lohistada selle kaustast välja.

Kaustade kustutamine

1 Avage kaust.

2 Puudutage nuppu .
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3 Tühistage kõikide rakenduste valik ja puudutage valikut OK. Kaust kustutatakse
automaatselt.

Ekraani lukustamine ja luku avamine

Lukustuskuva laadi muutmine
Seadme kaitsmiseks lubamatu juurdepääsu eest määrake ekraaniluku parool.

Ekraani lukustusmeetodi muutmine

Lukustuskuva vaikelaad on ajakirjaga lukustusest vabastamine. Lukustuskuva laadi muutmiseks

puudutage valikuid Sätted > Ekraanilukustuse salasõnad > Ekraanilukustuse laad ja
valige laad.

Lisateavet ajakirjaga lukustusest vabastamise kohta vt jaotisest Ajakirjaga lukustusest
vabastamise seadistamine ja haldamine.

Ekraaniluku parooli määramine

1 Avage Sätted.

2 Puudutage valikuid Ekraanilukustuse salasõnad > Parool.

3 Saate valida ekraaniluku avamise avamismustriga, PIN-koodiga või parooliga.

l Puudutage valikut Muster ja ekraani avamismustri loomiseks ühendage vähemalt neli
punkti.

l Puudutage valikut PIN. Järgige vähemalt neljast numbrist koosneva PIN-koodi loomiseks
ekraanijuhiseid ja puudutage seejärel valikut OK.

l Puudutage valikut Parool. Järgige vähemalt neljast märgist koosneva parooli loomiseks
ekraanijuhiseid ja puudutage seejärel valikut OK.

l Võite kasutada ekraani avamiseks ka sõrmejälge. Sõrmejälje lisamiseks puudutage
hüpikdialoogis valikut Registreeri. Lisateavet sõrmejälje abil ekraani avamise kohta vt
jaotisest Sõrmejälje määramine.

l Ekraaniluku parooli eemaldamiseks puudutage valikut Puudub ja järgige
ekraanijuhiseid.

Ekraani lukustamine
Lukustage ekraan, et vähendada energiatarvet ja vältida tahtmatuid vajutusi või omavolilist
juurdepääsu andmetele.

l Käsitsi lukustamine. Ekraani lukustamiseks käsitsi vajutage toitenuppu.

l Automaatne lukk. Ekraan lukustub automaatselt ja lülitub pärast eelseadistatud uinumisaja
möödumist unerežiimile, et vähendada energiatarbimist ja vältida soovimatuid toiminguid.

Ekraani uinumisaja muutmiseks puudutage valikuid Sätted > Kuva seaded >
Unerežiim ja valige aeg.
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Ekraaniluku avamine
1 Ekraani sisselülitamiseks vajutage toitenuppu.

2 Nipsake ekraanil suvalises suunas.

l Kui teil on määratud ekraaniluku avamismuster, PIN-kood või parool, tuleb ekraani
avamiseks joonistada avamismuster või sisestada PIN-kood/parool.

l Kui teie seadmel on sõrmejäljeandur, saate avada ekraani, asetades sõrme
sõrmejäljeandurile.

Ajakirjaga lukustusest vabastamise piltide konfigureerimine
Lukustuskuva taustapiltide kohandamiseks konfigureerige ajakirjaga lukustusest vabastamise
funktsiooni.

Ajakirjaga lukustusest vabastamise taustapiltide ühiskasutus

Ajakirjaga lukustusest vabastamise valikute kuvamiseks nipsake lukustuskuva alaosast üles ja

puudutage seejärel nuppu . Valige taustapildi jagamise viis ja järgige ekraanijuhiseid.

Ühenduseta taustapiltide lisamine vaatamisloendisse

1 Nipsake lukustuskuva alumisest osast üles, et kuvada ajakirjaga lukustusest vabastamise
valikud.

2 Vaatamisloendi avamiseks puudutage nuppu .

3 Puudutage valikut .

4 Valige soovitud pildid ja puudutage nuppu .

Tööriistadele juurdepääs lukustuskuvalt
Käivitage rakendusi otse lukustuskuvalt.

1 Nipsake lukustuskuva alumisest osast üles, et kuvada lukustuskuva funktsioonid ja tööriistad.

2 Soovitud rakenduse käivitamiseks puudutage ekraani alaservas olevat otsetee ikooni.
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Salvesti

Kalkulaator
Taskulamp

Skanner

Kell

Lukustuskuval kaamera avamiseks nipsake kaamera ikooni ülespoole.

Lukustuskuva allkirja konfigureerimine
Konfigureerige lukustuskuva allkirja oma lukustuskuva isikupärastamiseks.

1 Avage Sätted.

2 Puudutage valikuid Ekraanilukustuse salasõnad > Ekraaniluku tekst.

3 Sisestage lukustuskuva allkiri ja puudutage valikut Salvesta.

Lukustuskuva allkiri kuvatakse lukustuskuval.

Teavituspaneel ja olekuriba
Olekuriba teave
Kasutage olekuriba teavituspaneeli avamiseks ja seadme oleku kontrollimiseks.

Teavituspaneeli ja olekuriba avamine

Teavituspaneeli ja olekuriba avamine lukustuskuval

Lülitage ekraan sisse ja nipsake olekuribal alla teavituspaneeli avamiseks. Seejärel saate
otsetee-lüliteid sisse või välja lülitada või vaadata teavitussõnumeid.

Teavituspaneeli ja olekuriba avamine, kui ekraan on lukust lahti

Nipsake teavituspaneeli avamiseks olekuribal alla. Seejärel saate otsetee-lüliteid sisse või välja
lülitada või vaadata teavitussõnumeid.
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Teavitus- ja olekuikoonide teave

Olekuikoonid

Olekuikoonid kuvatakse teavitusriba parempoolses küljes ja need annavad teavet seadme oleku
kohta, sh võrguühenduste, signaali tugevuse, aku ja kellaaja kohta.

Olekuikoonid võivad teie piirkonnast või operaatorist olenevalt erineda.

Signaali tugevus Signaal puudub

Ühendatud 4G kaudu Ühendatud 3G kaudu

Ühendatud 2G kaudu Ühendatud HSPA kaudu

Ühendatud HSPA+ kaudu Ühendatud LTE kaudu

VoLTE aktiivne SIM-kaarti ei leitud

Rändlus Lennurežiim on aktiivne

Bluetooth on aktiivne Ühendatud Wi-Fi kaudu

Wi-Fi võrk on aktiivne
Asukohaandmete vastuvõtmine
GPS-ilt

Vibratsioonirežiim on aktiivne Hääletu režiim on aktiivne

Äratus on aktiivne Laadimine

Aku on täis Aku on tühi

Peakomplekt on sisestatud   

Teavitusikoonid

Teavitusikoonid kuvatakse olekuriba vasakul poolel, kui saate uue sõnumi, teavituse või
meeldetuletuse.

Vastamata kõned Uued meilid

Ühendatud VPN-iga Uus kõneposti sõnum

Andmete allalaadimine Andmete üleslaadimine

Tulevased sündmused Seadme mälu on täis

Andmete sünkroonimine Sünkroonimine nurjus
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Sisselogimise või sünkroonimise
probleem

Veel teateid

Teavituste konfigureerimine
Saate konfigureerida iga rakenduse teavituste sätteid.

1 Avage Sätted.

2 Puudutage valikuid Teavitused ja olekuriba > Teavituste haldus.

3 Valige konfigureeritav rakendus ja lubage või keelake teavitused soovitud viisil.

Ekraani konfigureerimine sisse lülituma, kui teate saate
Konfigureerige ekraan sisse lülituma, kui saate uue teate, et vältida olulise teabe kaotsiminekut.

1 Avage Sätted.

2 Puudutage valikut Teavitused ja olekuriba.

3 Vajutage lülitit Teavitused lülitavad ekraani sisse sisse ja välja.

Olekuriba konfigureerimine

Avage Sätted, puudutage valikut Teavitused ja olekuriba. Olekuribal kuvatava teabe
konfigureerimiseks lülitage suvandite Kuva operaatori nimi, Kuva võrgukiirust või Aku
laetuse protsent lüliteid sisse või välja.

Navigeerimisriba
Navigeerimisriba teave
Navigeerimisribal on kolm virtuaalset nuppu: Tagasi, Avakuva ja Hiljutised.

l Tagasi. Puudutage eelmisele ekraanile naasmiseks või rakenduse sulgemiseks. Teksti
sisestamisel puudutage ekraaniklaviatuuri sulgemiseks.

l Avakuva. Puudutage avakuvale naasmiseks.

l Hiljuti. Puudutage hiljuti kasutatud rakenduste kuvamiseks.

Navigeerimisriba laadi muutmine

1 Avage Sätted.

2 Puudutage valikuid Navigeerimisklahv.

3 Valige soovitud paigutus.
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Kui valite navigeerimisriba, millel on , saate puudutada nuppu  teavituspaneeli
allatõmbamiseks.

Navigeerimisriba kasutamine

Teavituste paneeli avamine

Kui valite navigeerimisriba, millel on , saate teavituspaneeli allatõmbamiseks puudutada

nuppu .

Funktsiooni Google’i otsing ja jagatud ekraani režiimi kasutamine

l Google’i otsingu kasutamiseks puudutage ja hoidke nuppu Avakuva.

l Jagatud ekraani režiimi aktiveerimiseks puudutage ja hoidke nuppu Hiljutised.

Hiljutiste toimingute haldamine

Hiljutiste toimingute kuvamine

Hiljutiste toimingute kuvamiseks puudutage nuppu Hiljuti.. Nipsake nende sirvimiseks üles
ja alla.

Hiljutiste toimingute vahel ümberlülitumine

1 Puudutage nuppu Hiljuti..

2 Nipsake üles või alla toimingu leidmiseks, millele soovite ümber lülituda, ja valige see.

Hiljutiste toimingute lõpetamine

1 Puudutage nuppu Hiljuti..

2 Toimingu lõpetamiseks nipsake seda vasakule või paremale või puudutage parempoolses

ülanurgas ikooni .
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l Kõigi toimingute lõpetamiseks puudutage nuppu .

l Toimingu lõpetamise vältimiseks puudutage parempoolses ülanurgas ikooni . See
lukustab selle toimingu. Toimingu vabastamiseks lukustusest puudutage parempoolses

ülanurgas ikooni .

Kujundused
Kujunduste teave
Kujundused aitavad avakuva isikupärastada, muutes taustapilti, rakenduse ikoone ja muud.

Teema muutmine

1 Avage Teemad.

2 Saate teha järgmist.

l Valige teema ja järgige ekraanijuhiseid sätete konfigureerimiseks.

l Lukustuskuva tüüpide, taustapiltide, rakenduste ikoonide jms kombineerimiseks puudutage
valikut Kohanda.

Üldotsing

Üldotsingu teave
Kasutage üldotsingut nii rakenduste, kontaktide ja sõnumite.

Üldotsingu akna avamiseks nipsake avakuval allapoole ja sisestage seejärel otsingusõnad.
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Seadmesse salvestatud sisu otsimine

Kontaktide otsing

1 Nipsake ekraanil alla otsinguriba kuvamiseks.

2 Puudutage otsinguriba ja sisestage kontakti nimi, initsiaalid, telefoninumber, meiliaadress või
muu teave. Otsingutulemused kuvatakse all.

Otsingutulemuste täpsuse parandamiseks sisestage rohkem kui üks märksõna.
Märksõnad peavad olema üksteisest tühikuga eraldatud (näiteks „John Smith New York”)

SMS-sõnumite otsimine

1 Nipsake ekraanil alla otsinguriba kuvamiseks.

2 Sisestage vähemalt üks märksõna. Tulemused kuvatakse otsinguriba all.

Teine võimalus on avada rakendus Sõnumid ja sisestada otsinguribale vähemalt üks
märksõna.

Meilide otsimine

1 Nipsake ekraanil alla otsinguriba kuvamiseks.

2 Sisestage vähemalt üks märksõna (nt meili teema). Tulemused kuvatakse otsinguriba all.

Rakenduste otsing

1 Nipsake ekraanil alla otsinguriba kuvamiseks.

2 Sisestage vähemalt üks märksõna. Tulemused kuvatakse otsinguriba all.

Kui kasutate rakendusesahtliga avakuva, saate rakendusi otsida ka nii, et puudutate

nuppu  ja sisestate otsinguribale rakenduse nime.
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Sätete otsing

1 Nipsake ekraanil alla otsinguriba kuvamiseks.

2 Sisestage vähemalt üks märksõna. Rakenduse Sätted sobivad menüüsuvandid kuvatakse
otsinguriba all.

Kuvatõmmis
Kogu ekraani jäädvustamine

Kuvatõmmise tegemine toite- ja helitugevuse vähendamise nupuga

Vajutage toitenuppu ja nuppu Heli vaiksemaks terve ekraani kuvatõmmise tegemiseks.
 

Kuvatõmmise otsetee

Tervest ekraanist kuvatõmmise tegemiseks avage teavituspaneel ja puudutage seejärel

otseteede vahekaardil nuppu .
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Sõrmenukiga kuvatõmmise tegemine

Kogu ekraani kuvatõmmise tegemiseks koputage sõrmenukiga kaks korda ekraanile.
 

Ekraani osa jäädvustamine
See funktsioon võimaldab jäädvustada osa ekraanist ja salvestada selle pildina.

Koputage sõrmenukiga ekraanile. Hoidke sõrmenukk ekraanil ja tõmmake sellega joon ümber
piirkonna, mida soovite jäädvustada. Jäädvustatakse sinise joonega ümbritsetud ala.

Eelmääratud kujundi kasutamiseks valige ekraani ülaosast kuvatõmmise väli ja puudutage

seejärel kuvatõmmise salvestamiseks nuppu .
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Vaikimisi salvestatakse kuvatõmmised rakenduse Galerii kausta Kuvatõmmised.

Kuvatõmmise jagamiseks puudutage nuppu .

Keritavate kuvatõmmiste tegemine
Ekraanile mittemahtuva sisu jäädvustamiseks kasutage sõrmenukiliigutusi või keritavaid
kuvatõmmiseid. See on kasulik vestluste, veebilehtede või suurte piltide jagamiseks.

Otseteede vahekaardi kasutamine

1 Tavalise kuvatõmmise tegemiseks avage teavituspaneel ja puudutage seejärel nuppu .

2 Pärast tavalise kuvatõmmise tegemist puudutage keritava kuvatõmmise tegemiseks nuppu

.

3 Kuvatõmmise jäädvustamiseks keritakse kuva automaatselt allpoole.
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Selleks puudutage 3 sekundi jooksul pärast kuvatõmmise tegemist nuppu .

Sõrmenuki kasutamine

Asetage sõrmenukk vastu ekraani. Joonistage ekraanile sõrmenukiga S ja tõstke sõrmenukk
ekraanilt. Kuvatõmmise jäädvustamiseks keritakse kuva automaatselt allpoole.
 

Kerimise peatamiseks ja eelneva sisu jäädvustamiseks puudutage ekraani.

Kuvatõmmiste vaatamine, redigeerimine, kustutamine ja jagamine
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Kuvatõmmiste vaatamine

1 Avage Galerii.

2 Kuvatõmmiste vaatamiseks puudutage vahekaardil Albumid valikut Kuvatõmmised.

Kuvatõmmise redigeerimine

1 Pärast kuvatõmmise tegemist puudutage nuppu .

2 Valige pildi redigeerimiseks soovitud viisid.

3 Muudatuste salvestamiseks puudutage nuppu .

 

Kuvatõmmise ühiskasutusse andmine

1 Avage Galerii.

2 Puudutage vahekaardil Albumid valikut Kuvatõmmised.

3 Valige kuvatõmmis, mida soovite jagada, ja puudutage nuppu .

4 Valige kuvatõmmise jagamise viis ja järgige ekraanijuhiseid.

Kuvatõmmise kustutamine

1 Avage Galerii.

2 Puudutage vahekaardil Albumid valikut Kuvatõmmised.

3 Valige kuvatõmmis, mida soovite kustutada, ja puudutage nuppu .
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Ekraanisalvestis

Ekraanisalvestiste teave
Kasutage ekraanisalvestuse funktsiooni ekraanil toimuva jäädvustamiseks ja sõpradega
jagamiseks.

Ekraanisalvestaja

Ekraanisalvestaja otsetee lüliti kasutamine

Ekraanisalvestuse käivitamiseks avage teavituspaneel ja puudutage nuppu  > .
 

Nuppude vajutamine salvestamiseks

Vajutage korraga helitugevuse suurendamise nuppu ja toitenuppu.
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Sõrmenukižestidega salvestamine

Ekraani salvestamise alustamiseks koputage kahe sõrmenukiga kaks korda ekraani.
 

l Salvestatakse ka heli, seega veenduge, et oleksite vaikses ümbruses.

l Salvestamine peatub automaatselt, kui helistate või kui teile helistatakse.

l Ekraanisalvestuse ajal ei saa muudes rakendustes salvestamise funktsiooni kasutada.

l Pikemad salvestised võtavad seadme sisemälus rohkem ruumi, seega veenduge enne
salvestamist, et ruumi oleks piisavalt.

Ekraanisalvestuse saab peatada kolmel viisil.

l Koputage kahe sõrmenukiga kaks korda ekraanile.
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l Vajutage korraga helitugevuse suurendamise nuppu ja toitenuppu.

l Puudutage ekraanisalvestuse ikooni olekuriba ülemises vasakus nurgas.

Ekraanisalvestiste vaatamine, ühiskasutusse andmine ja kustutamine

Ekraanisalvestiste vaatamine

Ekraanisalvestiste vaatamiseks avage Galerii ja valige Kuvatõmmised või Kuva
salvestised.

Ekraanisalvestiste ühiskasutusse andmine

1 Avage Galerii.

2 Puudutage vahekaardil Albumid valikut Kuvatõmmised või Kuva salvestised.

3 Valige ekraanisalvestis, mida soovite jagada, ja puudutage nuppu .

4 Valige salvestise jagamise viis ja järgige ekraanijuhiseid.

Ekraanisalvestiste kustutamine

1 Avage Galerii.

2 Puudutage vahekaardil Albumid valikut Kuvatõmmised või Kuva salvestised.

3 Puudutage ja hoidke ekraanisalvestist, mida soovite kustutada, ja valige .

4 Puudutage valikut Kustuta.

Ekraanisalvestiste vaikesalvestuskoha konfigureerimine
Kõik seadmed ei toeta microSD-kaarte.

1 Sisestage seadmesse microSD-kaart.

2 Avage Sätted.

3 Puudutage valikuid Mälu ja salvestusruum > Vaikekoht, et valida salvestamise
vaikekohaks Sisemälu või SD-kaart.

Jagatud ekraani režiim
Jagatud ekraani režiimi teave
Kasutage jagatud ekraani režiimi kahe rakenduse korraga kasutamiseks.

Jagatud ekraani režiimi aktiveerimine
Jagatud ekraani režiim pole kõigi rakenduste puhul saadaval. Mõned rakendused ei pruugi
jagatud ekraani režiimis korralikult toimida.
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Jagatud ekraani režiimi aktiveerimine sõrmenukiga

Avage rakendus, mis toetab jagatud ekraani režiimi, ja puudutage ekraani ühe sõrmenukiga.
Hoidke sõrmenukki vastu ekraani ja tõmmake üle ekraani joon.

Kui ekraan on vertikaalvaates, tõmmake horisontaalne joon. Kui ekraan on horisontaalvaates,
tõmmake vertikaalne joon.
 

Jagatud ekraani režiimi aktiveerimine nupuga Hiljutised

Avage rakendus, mis toetab jagatud ekraani režiimi, ning puudutage ja hoidke nuppu .

Jagatud ekraani režiimi aktiveerimine nipsamisžestidega

Avage rakendus, mis toetab jagatud ekraani režiimi, ja nipsake seejärel ekraani alumisest osast
kahe sõrmega üles.
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Jagatud ekraani režiimi kasutamine

Täisekraani režiimi minek

Täisekraanirežiimi aktiveerimiseks hoidke jagatud ekraani režiimis sõrme nupul  ja nipsake
üles või alla.
 

Ekraanide liigutamine

Kuvade asukoha vahetamiseks jagatud ekraani režiimis puudutage nuppu  ja seejärel

puudutage nuppu .
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Ekraani suuna muutmine

Nipsake teavituspaneeli avamiseks olekuribal alla. Ekraani automaatpööramise aktiveerimiseks

puudutage nuppu .
 

Avakuvale minek

Avakuva kuvamiseks puudutage jagatud ekraani režiimis nuppu .

Jagatud ekraani režiimist väljumine

Jagatud ekraani režiimist väljumiseks puudutage nuppu  ja valige .
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Liigutustega juhtimise kasutamine
Liigutuste abil on seadet hõlpsam juhtida.

Avage Sätted. Puudutage valikuid Nutikas abi > Liikumisega juhtimine ja valige
liigutused, mida soovite lubada.

Ümberpööramine. Sissetulevate kõnede, alarmide ja taimerite puhul heli vaigistamine ning
värina keelamine.
 

Silmi säästev režiim
Silmi säästev režiim vähendab ekraanist kiirguva sinise valguse hulka, et vähendada silmade
koormust.

Silmi säästev režiim

1 Avage Sätted.

2 Puudutage valikuid Kuva seaded > Silmade heaolu ja lülitage sisse Silmade heaolu.
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Kui silmi säästev režiim on lubatud, kuvatakse olekuribal .

Värvitemperatuuri reguleerimine

Silmi säästev režiim vähendab ekraanist kiirguva sinise valguse hulka, mis võib anda ekraanile
veidi kollaka tooni. Saate sinise valguse hulka värvitemperatuuri reguleerimise abil juhtida.

Kui Silmade heaolu on lubatud, nipsake värvitooni jahedamaks või soojemaks muutmiseks
värvitemperatuuri liuguril vasakule või paremale.

Silmi säästva režiimi aktiveerimine ja keelamine

Saate kasutada otsetee-lülitit teavituspaneelil silmi säästva režiimi lubamiseks või keelamiseks.

Nipsake olekuribal alla. Puudutage nuppu  kõigi otsetee-lülitite kuvamiseks ja vajutage

seejärel lülitit .
 

Taimeri konfigureerimine

Konfigureerige taimer, et aktiveerida silmi säästev režiim eelmääratud ajal automaatselt, nt kui
lõpetate töö või enne magamaminekut.

1 Avage Sätted.

2 Puudutage valikuid Kuva seaded > Silmade heaolu.

3 Lülitage sisse Ajakava ja konfigureerige Algusaeg ning Lõppaeg.

Ekraani sätted

Fondi suuruse muutmine

1 Avage Sätted.

2 Puudutage valikuid Kuva seaded > Teksti suurus ja valige fondi suurus.
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Lohistage liugurit
fondi suuruse

reguleerimiseks

Puudutage fondi
vähendamiseks

Puudutage fondi 
suurendamiseks

Ekraani heleduse reguleerimine
Reguleerige ekraani heledust oma vajaduste järgi.

1 Avage Sätted.

2 Puudutage valikuid Kuva seaded > Heledus ja lülitage sisse Automaatne heledus.

Kui ekraani automaatne heledus on lubatud, reguleeritakse ekraani heledust valgusolude põhjal
automaatselt.

Ekraani heleduse kiire reguleerimine. Nipsake olekuribal alla. Puudutage nuppu .
Ekraani automaatse heleduse lubamine või keelamine. Liugurit lohistades saate ekraani
heledust ka käsitsi reguleerida. Kui automaatne režiim pole lubatud, siis ekraani heledus
erinevates valgusoludes ei muutu.

Ekraani pööramise sätete konfigureerimine
Kui seadet pöörate, kohandavad mõned rakendused end automaatselt ekraani suunaga, et neid
oleks lihtsam kasutada.

1 Avage Sätted.

2 Puudutage valikut Kuva seaded ja lülitage sisse Pööra ekraani automaatselt.

Automaatse pööramise kiire lubamine. Nipsake olekuribal alla ja avage otsetee-lülitite

vahekaart, seejärel puudutage nuppu .
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Võrk ja jagamine

Mobiilne Internet
Mobiilse andmeside kasutamine

Mobiilse andmeside aktiveerimine
Enne mobiilse andmeside aktiveerimist veenduge, et oleksite aktiveerinud oma operaatori
juures mobiilse andmeside teenused.

1 Avage Sätted.

2 Puudutage valikuid Veel > Mobiilivõrk.

3 Mobiilse andmeside aktiveerimiseks lülitage Mobiil-andmeside sisse.

Keelake mobiilne andmeside, kui seda vaja pole, et säästa akut ja vähendada
andmekasutust.

VoLTE aktiveerimine

Aktiveerige VoLTE (hääl üle LTE), et teha 4G-võrkudes kvaliteetseid audio- ja videokõnesid.

l Enne VoLTE aktiveerimist lülitage 4G sisse.

l Veenduge, et teie seade toetaks VoLTE-d ja et operaator oleks selle funktsiooni
aktiveerinud.

1 Avage Sätted.

2 Puudutage valikuid Veel > Mobiilivõrk.

3 Lülitage sisse VoLTE kõned.

Andmerändluse aktiveerimine

Aktiveerige andmerändlus, et pääseksite välismaal reisides Internetti.
Kui andmerändlus on aktiveeritud, võivad sellega kaasneda rändlustasud. Pöörduge
üksikasjade teadasaamiseks oma operaatori poole.

1 Avage Sätted.

2 Puudutage valikuid Veel > Mobiilivõrk.

3 Lülitage sisse Andmerändlus.

Mobiilse Interneti jagamine teiste seadmetega

Kaasaskantava Wi-Fi-tööpunkti seadistamine
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1 Avage Sätted.

2 Puudutage valikuid Veel > Jagamine ja kantav kuumkoht.

3 Puudutage valikuid Kaasaskantav Wi-Fi tööpunkt ja lülitage tööpunkt sisse.

4 Puudutage valikut Konfigureeri Wi-Fi tööpunkti. Määrake Wi-Fi-tööpunkti nimi,
krüptimisrežiim ja parool ning puudutage seejärel valikut Salvesta.

Piirake andmehulka, mida teised seadmed saavad kasutada. Puudutage kuval
Sätted valikut Andmeside piir ja seejärel järgige ekraanijuhiseid andmesidelimiidi
määramiseks. Kui ühendatud seadmed selle limiidi ületavad, keelab teie seade
automaatselt Wi-Fi-tööpunkti funktsiooni.

USB-lõastamise kasutamine
Olenevalt teie arvuti operatsioonisüsteemist peate USB-lõastamise kasutamiseks võib-olla
installima arvutisse draiverid või looma võrguühenduse. Vt oma operatsioonisüsteemi
juhiseid.

 

1 Kasutage seadme ühendamiseks arvutiga USB-kaablit.

2 Avage Sätted.

3 Puudutage valikuid Veel > Jagamine ja kantav kuumkoht.

4 Lülitage sisse USB sidumine oma mobiilse Interneti jagamiseks.

Bluetooth-lõastamise kasutamine
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Enne Bluetooth-lõastamise kasutamist siduge oma seade nende seadmetega, millega soovite
mobiilset internetti kasutada. Lisateavet leiate jaotisest Ühendamine teiste seadmetega
Bluetoothi kasutades.

1 Avage Sätted.

2 Puudutage valikuid Veel > Jagamine ja kantav kuumkoht.

3 Lülitage sisse Bluetooth sidumine oma mobiilse Interneti jagamiseks.

4 Puudutage ekraanil Bluetooth seotud seadme kõrval ikooni  ja seejärel lülitage mobiilse
interneti jagamiseks sisse funktsioon Internetti juurdepääs.

Wi-Fi
Wi-Fi teave
Looge ühendus Wi-Fi-võrguga, et pääseda oma seadmel Internetti.

Isiklikele ja finantsandmetele omavolilise juurdepääsu vältimiseks olge avalike Wi-Fi-
võrkudega ühenduse loomisel alati ettevaatlik.

Internetiga Wi-Fi kaudu ühenduse loomine

Wi-Fi-võrguga ühenduse loomine

1 Avage Sätted.

2 Puudutage valikut WiFi sätted ja lülitage sisse lüliti WiFi. Teie seade kuvab leitavate Wi-Fi-
võrkude loendi.

l Loendi värskendamine. Puudutage nuppu Skanni leitavate Wi-Fi-võrkude loendi
värskendamiseks.

l Võrgu käsitsi lisamine. Nipsake alla menüü lõppu ja puudutage valikut Lisa võrk….
Järgige ekraanijuhiseid võrgu nime ja parooli käsitsi sisestamiseks.

3 Valige Wi-Fi-võrk, millega soovite ühendust luua.

l Kui Wi-Fi-võrk ei nõua parooli, loob teie seade automaatselt ühenduse.

l Kui võrk on kaitstud, sisestage parool, kui seda küsitakse, ja puudutage valikut Ühenda.
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Wi-Fi-võrguga kaitstud Wi-Fi seadistuse (WPS) abil ühenduse loomine

WPS võimaldab teie seadmel luua ühenduse WPS-i toega ruuteriga, parooli meelespidamise
vajaduseta.

1 Avage Sätted.

2 Puudutage valikut WiFi sätted ja lülitage sisse WiFi.

3 Puudutage valikuid  > Täpsemad Wi-Fi-sätted. Valikuid on kaks.

l Puudutage valikut WPS-ühendus ja vajutage ruuteri WPS-i nuppu.

l Puudutage valikut WPS-i PIN-i ühendus PIN-koodi loomiseks ja sisestage siis ruuterisse
PIN-kood.

Wi-Fi+ kasutamine
Kui Wi-Fi+ on lubatud, lubab või keelab teie seade Wi-Fi automaatselt ning loob ühenduse Wi-
Fi-võrguga, mille signaal on kõige parem.

Suurte failide allalaadimisega või veebipõhiste videote vaatamisega mobiilse andmeside
kaudu võivad kaasneda täiendavad andmesidetasud. Liigsete andmesidetasude vältimiseks
ostke andmeplaan. Pöörduge üksikasjade teadasaamiseks oma operaatori poole.

1 Avage Sätted.

2 Puudutage valikuid WiFi sätted > Wi-Fi+ ja lülitage lüliti Wi-Fi+ sisse.

Kui Wi-Fi+ on aktiveeritud, salvestab teie seade teie Wi-Fi-ühenduse ajalugu ning jälgib teie
signaali tugevust ja asukohta. Neid andmeid kasutatakse Wi-Fi aktiveerimiseks või keelamiseks
ja tugevaima signaaliga Wi-Fi-võrguga ühenduse loomiseks.

QR-koodi kasutamine Wi-Fi-tööpunkti jagamiseks
Looge QR-kood, et jagada oma seadme Wi-Fi-tööpunkti sõpradega.

l QR-koode saab luua järgmiste juhtmeta krüptimismeetodite jaoks: WPA, WPA2, WEP,
WPA-PSK ja WPA2-PSK. QR-koodi ei saa kasutada ühenduse loomiseks Wi-Fi-
võrkudega, mis on krüptitud EAP-protokolliga.

l Veenduge, et ühendatav seade toetaks QR-koodide kasutamist Wi-Fi-võrgu mandaatide
importimiseks.

1 Avage Sätted.

2 Valige WiFi sätted ja lülitage lüliti WiFi sisse.

3 Kui olete ühendatud, puudutage QR-koodi loomiseks võrgu nime.

4 Puudutage ühendataval seadmel ekraani keskpunkti ja nipsake alla. Puudutage nuppu ,
skannige QR-kood ja järgige seejärel ekraanijuhiseid Wi-Fi-tööpunktiga ühenduse loomiseks.
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Andmete edastamine Wi-Fi-otsevõrgu abil
Wi-Fi-otsevõrk võimaldab edastada andmeid otse kahe Huawei seadme vahel, Wi-Fi-võrguga
ühendust loomata. Wi-Fi-otsevõrk sarnaneb Bluetoothiga, kuid annab suurema edastuskiiruse,
muutes selle sobivaks suuremate failide jagamiseks.

Wi-Fi-otsevõrgu lubamine või keelamine

1 Avage Sätted.

2 Puudutage valikut WiFi sätted. Lülitage lüliti WiFi sisse ja puudutage seejärel nuppu .

3 Seade loetleb saadaolevad Wi-Fi-otsevõrgu seadmed. Valige seade, millega soovite faile
jagada, ja järgige seejärel ühenduse loomiseks ekraanijuhiseid.

Vastuvõtva seadmega ühenduse katkestamiseks puudutage nuppu  ja minge ekraanile
Wi-Fi Direct. Valige vastuvõttev seade ja puudutage valikut OK.

Wi-Fi-otsevõrgu kasutamine failide saatmiseks ja vastuvõtmiseks
Veenduge esmalt, et Wi-Fi oleks mõlemas seadmes lubatud.

1 Avage Failid ja puudutage ning hoidke pilti, mida jagada soovite.

2 Puudutage valikuid Veel > Jaga > Wi-Fi Direct. Seade loetleb läheduses asuvad Wi-Fi-
otsevõrgu seadmed. Valige vastuvõttev seade.

3 Valige vastuvõtval seadmel hüpikdialoogist Nõustu failiedastustaotlusega nõustumiseks.

Edastuse edenemise vaatamiseks avage teavituspaneel.

Vaikimisi salvestatakse vastuvõetud failid kausta Wi-Fi Direct asukohas Failid.

Bluetooth

Ühendamine teiste seadmetega Bluetoothi kasutades

Bluetoothi aktiveerimine ja teiste seadmetega sidumine

1 Avage Sätted.

2 Puudutage valikut Bluetooth ja lülitage sisse Lülita Bluetooth sisse.

Veenduge, et seade, millega soovite siduda, oleks nähtav.

3 Valige seade, millega soovite siduda, ja järgige ekraanijuhiseid.

Bluetooth-seadmete lahutamine

1 Avage Sätted.

2 Puudutage valikut Bluetooth ja lülitage sisse Lülita Bluetooth sisse.

3 Puudutage ikooni  seadme nime kõrval ja valige Lõpeta ühendus.
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Andmeedastus Bluetoothi kaudu

Bluetoothi kasutamine failide jagamiseks
Veenduge, et Bluetooth oleks mõlemal seadmel lubatud ja et mõlemad seadmed oleksid
nähtavad.

1 Valige fail(id), mida soovite jagada, ja puudutage valikuid Jaga > Bluetooth. Seade asub
otsima saadaval olevaid Bluetooth-seadmeid.

2 Valige vastuvõttev seade.

3 Valige vastuvõtval seadmel hüpikdialoogist Nõustu failiedastustaotlusega nõustumiseks.
Failiedastuse edenemise jälgimiseks avage teavituspaneel.

Vaikimisi salvestatakse vastuvõetud failid kausta Bluetooth asukohas Failid.

Fotode ja videote jagamine Bluetoothi abil

Kui vaatate fotosid või videoid täisekraanil, saate sisu Bluetoothi abil kiirelt jagada.
Veenduge, et Bluetooth oleks mõlemal seadmel lubatud ja et mõlemad seadmed oleksid
nähtavad.

1 Minge jaotisse Galerii.

2 Valige foto või video, mida soovite jagada, ja avage see täisekraanvaates. Faili jagamiseks
puudutage valikuid Jaga > Edasta > Alusta. Seade asub otsima läheduses saadaval olevaid
Bluetooth-seadmeid.

3 Valige vastuvõttev seade.

4 Valige vastuvõtval seadmel hüpikdialoogist Nõustu failiedastustaotlusega nõustumiseks.
Edastuse edenemise vaatamiseks avage teavituspaneel.

Vaikimisi salvestatakse vastuvõetud failid kausta Bluetooth asukohas Failid.

Bluetoothi seaded

Seadme ümbernimetamine
Kui lubate Bluetoothi, kasutatakse seadme mudelit vaikimisi seadme nimena. Seadme
lihtsamaks tuvastamiseks saate seadme nime muuta.

1 Avage Sätted.

2 Puudutage valikuid Bluetooth > Seadme nimi.

3 Sisestage uus nimi ja seejärel puudutage valikut Salvesta.

Seadme nähtavaks tegemine

1 Avage Sätted.

2 Puudutage valikut Bluetooth ja lülitage siis sisse Nähtavus, et seade teistele Bluetooth-
seadmetele nähtavaks muuta.

3 Puudutage valikuid Veel > Leitavuse ajalõpp ja konfigureerige nähtavuse ajalõpp.
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Kui nähtavuse ajalõpp möödub, keelatakse Nähtavus automaatselt ja teie seade pole
enam nähtav.

Funktsiooni Huawei Share kasutamine failide
edastamiseks kahe Huawei seadme vahel
Huawei Share annab kiire ja lihtsa võimaluse failide jagamiseks kahe Huawei seadme vahel.
See kombineerib Bluetoothi kaudu jagamise mugavuse Wi-Fi-edastuse kiirusega.

Funktsiooni Huawei Share aktiveerimine

1 Nipsake teavituspaneeli avamiseks olekuribal alla.

2 Puudutage valikut Huawei Share.

l Puudutage lülitit Huawei Share. See aktiveerib automaatselt valikud Wi-Fi ja
Bluetooth.

l Kui keelate valiku Wi-Fi või Bluetooth, lülitub Huawei Share lüliti automaatselt välja.

Funktsiooni Huawei Share kasutamine failide edastamiseks
Veenduge, et mõlemad seadmed toetaksid funktsiooni Huawei Share. Huawei Share peab
olema vastuvõtval seadmel aktiveeritud ja ekraan peab olema sisse lülitatud.

1 Valige seadmest failid, mida soovite jagada. Puudutage valikut Jaga.

2 Valige loendist vastuvõttev seade.

3 Valige vastuvõtval seadmel hüpikdialoogist NÕUSTU failiedastustaotlusega nõustumiseks.
Edastuse edenemise vaatamiseks avage teavituspaneel.

Saatmise tühistamiseks puudutage seadmel vastuvõtva seadme nime.

Vaikimisi salvestatakse vastuvõetud failid kausta Huawei Share asukohas Failid.

USB-pordi kasutamine andmete edastamiseks
USB-ühenduse režiimi valimine
1 Kui kasutate telefoni ühendamiseks arvuti või muu seadmega USB-kaablit, kuvatakse

hüpikdialoogis Lubada juurdepääs seadme andmetele?.

2 Puudutage valikut Ei, ainult lae.

3 Nipsake teavituspaneeli avamiseks olekuribal alla ja puudutage seejärel valikut Laadimine
USB kaudu. Saate valida järgmiste USB-ühenduse režiimide hulgast.

l Ainult lae: ainult telefoni laadimine.

l Seadme Failihaldur (MTP): failide edastamine telefoni ja arvuti vahel.

l Kaamera (PTP): piltide edastamine telefoni ja arvuti vahel. Kui teie telefon MTP-d ei toeta,
kasutatakse PTP-protokolli failide ja piltide edastamiseks telefoni ja arvuti vahel.
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l MIDI: telefoni kasutamine MIDI-sisendseadmena ja MIDI-failide esitamine arvutis.

Andmeedastus telefoni ja arvuti vahel
Ühendage telefon USB-kaabli abil arvutiga ja edastage kahe seadme vahel andmeid.

Failide edastamine

MTP (meediumi edastusprotokoll) on meediumifailide edastamise protokoll. MTP abil saate
telefoni ja arvuti vahel faile edastada. Enne MTP kasutamist veenduge, et teil oleks installitud
arvutisse Windows Media Player 11 või uuem.

Nipsake teavituspaneeli avamiseks olekuribal alla ja määrake seejärel USB-ühenduse režiimiks
Seadme Failihaldur (MTP). Arvuti installib automaatselt vajalikud draiverid. Telefoni salvestatud
failide vaatamiseks oodake, kuni draiverid on installitud, ja klõpsake seejärel uue ketta ikooni,
mis teie arvutis kuvatakse (ketas on nimetatud teie telefoni mudeli järgi). Kui kasutate Windowsi
arvutit, siis sirvige Windows Media Playeri abil oma telefoni multimeediumsisu.

Piltide edastamine

PTP (Picture Transfer Protocol) on pildiedastusprotokoll. PTP abil saate edastada pilte telefoni ja
arvuti vahel.

Nipsake teavituspaneeli avamiseks olekuribal alla ja määrake seejärel USB-ühenduse režiimiks
Kaamera (PTP). Arvuti installib automaatselt vajalikud draiverid. Telefoni salvestatud piltide
vaatamiseks oodake, kuni draiverid on installitud, ja klõpsake siis uue ketta ikooni, mis teie
arvutis kuvatakse (ketas on nimetatud teie telefoni mudeli järgi).

Andmete edastamine telefoni ja USB-mäluseadme vahel
USB OTG on mõeldud andmeedastuseks otse kahe USB-seadme (nt telefonid, tahvelarvutid,
digitaalkaamerad ja printerid) vahel arvutit vajamata. Kasutage USB On-The-Go (OTG) kaablit
telefoni ühendamiseks USB-mäluseadmega ja failide varundamiseks.

Andmete edastamine telefoni ja USB-mäluseadme vahel

Teie telefon pääseb juurde USB-mäluseadmetes, kaardilugejates ja muudes mäluseadmetes
olevatele andmetele, kasutades USB OTG-kaablit.

l See funktsioon on saadaval ainult USB OTG-kaableid toetavatel telefonidel.

l Kui teie telefonil on C-tüüpi USB-pesa, siis ostke mikro-USB ja C-tüüpi USB vaheline
adapter või kasutage USB OTG-kaablit, millel on C-tüüpi USB-pistik.

1 Ühendage oma telefon USB OTG-kaabli abil USB-mäluseadmega.
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USB OTG-kaabel

2 Puudutage valikuid Failid > Kohalik > USB-ketas mäluseadmel olevate andmete
sirvimiseks. Saate valida ja kopeerida andmed sihtkausta.

3 Kui olete sirvimise lõpetanud, puudutage valikuid Sätted > Mälu ja salvestusruum > USB-
ketas > Väljuta.

4 Eemaldage USB OTG-kaabel oma telefoni ja USB-mäluseadme küljest.
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Turve ja varundamine

Sõrmejälje tuvastamine
Sõrmejälje esmakordne lisamine
Sõrmejäljega saab avada ekraani, pääseda juurde lukustatud rakendustele ja seifile ning teha
turvalisi makseid.

Privaatsuse paremaks kaitsmiseks saate sõrmejäljega ekraani lukustusest avamise funktsiooni
kasutada vaid siis, kui lukustusest avamise meetodiks on määratud PIN või Parool.

1 Puudutage nuppu Sätted.

2 Puudutage valikuid Sõrmejälje ID > Sõrmejälgede haldus > PIN või Parool, ja määrake
ekraanijuhiseid järgides avamise parool.

3 Kui olete parooli määranud, puudutage valikut Uus sõrmejälg sõrmejälje lisamiseks.

4 Pange oma sõrme ots sõrmejäljeandurile. Vajutage kergelt andurile, kuni teie seade
vibreerib. Korrake seda sammu, kasutades oma sõrmeotsa erinevaid osi.

5 Puudutage valikut OK.

Ekraaniluku avamiseks pange sõrme ots sõrmejäljeandurile.
Seadme taaskäivitamisel või sõrmejälje tuvastamise nurjumisel palutakse teil sisestada
varu-PIN või -parool.

Sõrmejälje lisamine, kustutamine või ümbernimetamine
Saate lisada viis sõrmejälge. Sõrmejälgi saab ka kustutada või ümber nimetada.

1 Puudutage nuppu Sätted.

2 Puudutage valikut Sõrmejälje ID > Sõrmejälgede haldus.

3 Sisestage ekraaniluku parool ja puudutage valikut Järgmine.

4 Jaotises Sõrmejälgede loend saate teha järgmist.

l Puudutada valikut Uus sõrmejälg teiste sõrmejälgede lisamiseks.

l Puudutage varem lisatud sõrmejälge selle ümbernimetamiseks või kustutamiseks.

l Puudutada valikut Sõrmejäljetuvastus registreeritud sõrmejälgede tuvastamiseks ja
esiletõstmiseks.

Seifile sõrmejälje abil juurdepääsemine
Avage seif sõrmejälje abil, ilma parooli sisestamata.

1 Avage Sätted.

2 Puudutage valikut Sõrmejälje ID > Sõrmejälgede haldus.

3 Sisestage ekraaniluku parool ja puudutage valikut Järgmine.
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4 Puudutage valikut Juurdepääs seifile ning järgige seejärel ekraanijuhiseid seifi parooli
sisestamiseks ja sõrmejäljetuvastuse lubamiseks.

Kui olete seadistamise lõpetanud, puudutage valikuid Failid > Turvaline. Nüüd saate sõrmejälje
abil seifi avada.

Juurdepääs rakenduselukule sõrmejäljega
Kasutage sõrmejälge rakenduseluku rakendustele kiireks juurdepääsemiseks. Rakenduseluku
parooli pole vaja sisestada.

1 Avage Sätted.

2 Puudutage valikut Sõrmejälje ID > Sõrmejälgede haldus.

3 Sisestage ekraaniluku parool ja puudutage valikut Järgmine.

4 Puudutage valikut Ligipääsu rakenduse lukk. Järgige ekraanijuhiseid rakenduseluku parooli
sisestamiseks ja sõrmejäljetuvastuse lubamiseks.

Rakenduseluku oleku vaatamiseks puudutage valikuid Telefonihaldur > Rakendus lukustatud,
kui olete seadistused teinud, ja pange seejärel sõrm sõrmejäljeandurile. Lukustatud rakendusele
avakuvalt juurde pääsemiseks puudutage rakenduse ikooni ja pange sõrmeots
sõrmejäljeandurile.

Mitme kasutaja kontod
Mitme kasutaja kontode teave
Looge mitu kasutajakontot, et teised ei saaks teie konfidentsiaalset teavet vaadata, või et hoida
töö ja eraelu eraldi.

Kasutajatüüpe on neli.

l Omanik. Ainult omanik saab sellele kontole sisse logida. Omanikuna saate kontrollida kõiki
kasutajate õigusi. Näiteks saate kasutajaid ja külalisi lisada või kustutada või anda teistele
kasutajatele õiguse helistada ja sõnumsidet kasutada.

l Alamkasutaja. Sobib perekonnale ja sõpradele. Alamkasutajad saavad kasutada enamikku
funktsioonidest peale nende, mis võivad omanikku mõjutada, nt algsätete lähtestamine ja
režiimi Hõivatud aktiveerimine.

l Külaline. Külalistel on seadme funktsioonidele ainult piiratud juurdepääs.

l Privaatne ruum. Saate luua privaatse ruumi sellise teabe salvestamiseks, mida te ei soovi
teistega jagada. Pärast ruumi loomist saate sellesse ruumi rakendusi installida ja neid seal
kasutada, nii et teised neile juurde ei pääse.

Kasutajakontode loomine
Looge mitu kasutajakontot, et hoida töö- ja eraelu eraldi.

1 Avage Sätted.

2 Puudutage valikuid Täpsemad seaded > Kasutajad.
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3 Puudutage valikut Lisa kasutaja. Sisestage hüüdnimi ja puudutage seejärel valikut LISA.

4 Kui olete kasutaja lisanud, minge uude kasutajakontosse ja järgige ekraanijuhiseid kasutaja
sätete kohandamiseks.

l Uue kasutajakonto saab luua ka lukustuskuvalt. Lülitage jaotises Lukustuskuva sätted
sisse valik Kasutajate lisamine, kui seade on lukus ja nipsake seejärel lukustuskuval
olekuribal alla.

l Saate lisada kuni kolm kasutajakontot.

 

Kasutajakontode kustutamine
Kustutage salvestusruumi säästmiseks kontod, mida ei kasutata.

Logige omanikuna sisse. Kasutajakonto kustutamiseks on kaks võimalust.

l Nipsake olekuribal alla ja puudutage valikuid  > Rohkem seadeid. Valige kustutatav
kasutaja ja puudutage valikuid Kustuta kasutaja > Kustuta.

l Avage Sätted > Täpsemad seaded > Kasutajad. Valige kustutatav kasutaja ja puudutage
valikuid Kustuta kasutaja > Kustuta.

Kasutajakontode vahel liikumine
Vahetage kiiresti kasutajakontosid.

Teisele kasutajakontole lülitumiseks nipsake olekuribal alla, puudutage nuppu  ja valige siis
profiilipilt või kasutajanimi.

Avage Sätted > Täpsemad seaded > Kasutajad. Valige kasutaja, kelle kontole soovite
minna, ja puudutage valikut Vaheta kasutajat.

Kasutajanimede ja profiilipiltide konfigureerimine
Saate oma kasutajanime ja profiilipilti alati muuta.

1 Avage Sätted.

2 Puudutage valikuid Täpsemad seaded > Kasutajad.

3 Valige soovitud kasutaja.

4 Puudutage nuppu . Saate teha järgmist.

l Valige Pildista foto jäädvustamiseks ja selle kasutamiseks profiilipildina.

l Valige Valige foto galeriist profiilipildi valimiseks galeriist.

5 Sisestage uus nimi ja puudutage valikut OK.

Külaliskonto loomine
Looge külaliskonto, et teie sõbrad saaksid teie telefoni kasutada.

Turve ja varundamine

51



1 Avage Sätted.

2 Puudutage valikuid Täpsemad seaded > Kasutajad.

3 Puudutage valikuid Lisa külaline > LISA.
Külaliskonto saab luua ka lukustuskuvalt. Lülitage jaotises Lukustuskuva sätted sisse valik
Kasutajate lisamine, kui seade on lukus ja nipsake seejärel lukustuskuval olekuribal alla.

Külaliskonto kustutamine
Logige omanikuna sisse. Külaliskonto kustutamiseks on kaks võimalust.

l Nipsake olekuribalt alla, puudutage valikuid  > Rohkem seadeid ja seejärel valikuid
Külaline > Kustuta külaline > Kustuta.

l Avage Sätted > Täpsemad seaded > Kasutajad ja puudutage valikuid Külaline > Kustuta
külaline > Kustuta.

Kasutajale helistamiseks ja kõnelogile juurdepääsemiseks loa andmine
Saate anda kasutajatele loa pääseda juurde teie kontaktidele, kõnelogile ja sõnumside
funktsioonidele.

Logige omanikuna sisse. Saate anda kasutajale või külalisele loa helistada ja pääseda juurde
oma kontaktidele kahel viisil.

l Nipsake olekuribal alla ja puudutage valikuid  > Rohkem seadeid. Valige kasutaja ja
puudutage seejärel valikut Luba kõned ja sõnumid ning suhtlusajaloo jagamine.

l Avage Sätted > Täpsemad seaded > Kasutajad, valige kasutaja ja puudutage seejärel
valikut Luba kõned ja sõnumid ning suhtlusajaloo jagamine.

PrivateSpace
Kas tunnete muret, et kui oma seadet kellelegi laenate, võivad teie fotod, dokumendid, videod
või muud andmed sattuda valedesse kätesse?Kui teie failid on PrivateSpace’is, on ainult teil
neile juurdepääs.Mitte keegi teine ei saa neile andmetele juurdepääsu, isegi kui teie seade
peaks ära kaduma.

Te ei saa PrivateSpace’i lisada, kui olete juba loonud kolm kasutajakontot.PrivateSpace’i
lisamiseks kustutage üks kasutajakonto.

1 Avage Sätted.

2 Puudutage valikuid Täpsemad seaded > Kasutajad.

3 Puudutage valikut Lisa PrivateSpace ja sisestage oma PrivateSpace’i hüüdnimi ning
seejärel puudutage valikut LISA.

4 Seadistuse lõpuleviimiseks ja PrivateSpace’i jaoks sõrmejälje registreerimiseks järgige
ekraanijuhiseid.

5 Kui seadistamine on lõpule viidud, puudutage oma PrivateSpace’i avamiseks valikut Lülita.
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Kui PrivateSpace’i ja MainSpace’i jaoks kasutatav parool on sama, saate vajaduse korral selle
või sõrmejälje abil lukustuskuva kaudu kiire juurdepääsu nii MainSpace’ile kui ka
PrivateSpace’ile.

Võite puudutada ka valikuid Sätted > Täpsemad seaded > Kasutajad ja valida enda
loodud PrivateSpace’i ning seejärel puudutada selle PrivateSpace’i aktiveerimiseks valikut
Vaheta ruumi.

Kuidas PrivateSpace’i kustutada või sellest väljuda? Kui PrivateSpace on avatud,

puudutage valikuid Sätted > Täpsemad seaded > Kasutajad ja seejärel puudutage valikut 

või .

Turbesätted

SIM-kaardi PIN-koodi määramine
Aktiveerige SIM-kaardi lukk, et teised ei saaks teie SIM-kaarti kasutada. Peate sisestama oma
SIM-kaardi PIN-koodi iga kord, kui seadme sisse lülitate või oma SIM-kaardi teise seadmesse
sisestate.

Enne SIM-kaardi luku aktiveerimist veenduge, et oleksite saanud oma operaatorilt SIM-
kaardi PIN-koodi.

1 Avage Sätted.

2 Puudutage valikuid Turve & privaatsus > Lisasätted ja valige kaardi lukustus SIM-kaardi
luku sätetele juurdepääsemiseks.

3 Lülitage sisse Lukusta SIM-kaart. Sisestage oma SIM-kaardi PIN-kood ja puudutage valikut
OK.

SIM-kaardi PIN-koodi muutmiseks puudutage valikut Muuda SIM-i PIN-i ja järgige
ekraanijuhiseid.

l Kui sisestate PIN-koodi maksimaalse arvu kordi valesti, peate sisestama PUK-koodi. Kui
PUK-koodi liiga palju kordi valesti sisestate, lukustub SIM-kaart jäädavalt.

l Nende piirangute kohta saate teavet oma operaatorilt.

MicroSD-le salvestatud failide krüptimine
Saate microSD-kaardil olevad failid krüptida, et takistada neile juurdepääsu teistes seadmetes.

l Failide krüptimisel või dekrüptimisel ärge eemaldage microSD-kaarti seadmest, kuna see
võib takistada toimingu lõpuleviimist või põhjustada andmete kaotsiminekut.

l Krüptige oma microSD-kaart kindlasti enne seadme taastamist algsätetele.

l Kõik seadmed ei toeta microSD-kaarte.

1 Avage Sätted.
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2 Puudutage valikut Turve & privaatsus > Lisasätted. Valige Krüpti SD-kaart ja järgige
parooli määramiseks ekraanijuhiseid.

MicroSD-kaardi krüptimiseks puudutage valikut Dekrüpti SD-kaart ja järgige ekraanijuhiseid.

MicroSD-kaardi parooli seadistamine
Krüptige oma microSD-kaart, et vältida omavolilist juurdepääsu teie andmetele. Kui sisestate
microSD-kaardi teise seadmesse, palutakse teil sisestada parool.

l Kõiki microSD-kaarte ei saa krüptida. Kui püüate krüptida või avada toetuseta kaarte,
võidakse kuvada tõrketeade. Enne microSD-kaardi krüptimist varundage kindlasti olulised
andmed.

l Seadmed, mis ei toeta microSD-kaardi krüptimist, ei tunne krüptitud microSD-kaarte ära.

l Kui microSD-kaardi parooli unustate, tuleb kõik kaardil olevad andmed kustutada.

l Kõik seadmed ei toeta microSD-kaarte.

1 Avage Sätted.

2 Puudutage valikuid Turve & privaatsus > Lisasätted > Määra SD-kaardi parool ja järgige
parooli seadistamiseks ekraanijuhiseid.

Kui parool on seadistatud, saate seda muuta või selle eemaldada.

l Puudutage valikut Muuda SD-kaardi parool parooli muutmiseks.

l Puudutage valikut Eemalda SD-kaardi parool microSD-kaardi parooli eemaldamiseks ja
krüptimise keelamiseks.
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Kaamera ja galerii

Kaamera valikud
Pildinäidiku kuvamiseks avage Kaamera.
 

Välgurežiimide vahetamine

Fotode või videote vaatamine

Video salvestamine

Pildi jäädvustamine

Taga- ja esikaamera vahetamine

Laia avaga režiimi ümberlülitamine

Ilurežiimide vahetamine

Liikuva pildi režiimi ümberlülitamine

Nipsake pildinäidikul paremale võtterežiimide loendi kuvamiseks.

Nipsake pildinäidikul vasakule kaamera sätete avamiseks.

Fotod ja videosalvestised
Pildistamine

Fotode geomärgistus

Fotode ja videote asukoha jäädvustamiseks saate lubada geomärgistuse.Jaotises Galerii saate
vaadata fotode ja videote jäädvustamise asukohti.Samuti saate jaotises Galerii kuvada kõik
fotod ja videod kaardil.

1 Avage Kaamera.

Rakenduse Kaamera esmakordsel avamisel aktiveerige hüpikdialoogis
asukohateenused.

2 Nipsake ekraanil vasakule ja lülitage sisse GPS-märgistamine.
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Sisse- ja väljasuumimine

Sissesuumimiseks lükake kaks sõrme laiali ja väljasuumimiseks suruge need
kokku.Pildikvaliteet võib halveneda, kui jätkate pärast maksimaalse optilise suumi saavutamist
sissesuumimist.Sisse- või väljasumimine on võimalik ka pildinäidikul kuvatava liuguri abil, kui
olete teinud kahe sõrmega sisse- või väljasuumimise liigutuse.

Särituse reguleerimine

Kaamera reguleerib säritust automaatselt keskkonna valguse järgi.Pikem säritus tagab
valgusküllasemad pildid.

Särituse käsitsi reguleerimiseks toimige alljärgneval viisil.Särituse reguleerimiseks puudutage

pildinäidiku kuvamise ajal ekraani ja nipsake nuppu  üles või alla.

Välgu sisselülitamine

Välgu sisselülitamiseks puudutage pildinäidiku ülemises vasakus nurgas välgu ikooni.Nelja

suvandi kuvamiseks puudutage nuppu .

l :Lubab või keelab välgu automaatselt keskkonna valguse põhjal.

l :Keelab välgu.

l :Lubab välgu.

l :Hoiab välgu rakenduse Kaamera avamise korral sisselülitatuna.

Piltide täiustamine filtritega

Kaamera on varustatud hulga pildifiltrite ja värvirežiimidega, et saaksite anda oma fotodel
ainulaadse ilme.Kui nipsate pildinäidiku kuvamise ajal ekraanil paremale, saate teha
alljärgnevaid toiminguid.

Puudutage nuppu  ja valige seejärel filter.

Ultrafoto
Kui ekraan on välja lülitatud, vajutage pildistamiseks kaks korda nuppu Heli vaiksemaks.
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See funktsioon pole muusika taasesituse ajal saadaval.

1 Avage Kaamera.

2 Nipsake vasakule ja puudutage valikuid Kiirvõte > Avage kaamera ja tehke kiirvõte.

3 Kui ekraan on välja lülitatud, osutage kaameraga soovitud objektile ja vajutage pildistamiseks
kaks korda järjest kiiresti nuppu Heli vaiksemaks. Kaamera pildistab automaatselt ja kuvab
võtte aja.

Ultrafoto keelamine. Kaamera sätetes valige Kiirvõte > Väljas.

Sarivõte
Kasutage sarivõtet, kui soovite pildistada liikuvat objekti, nt jalgpallimatši ajal. Kaamera
jäädvustab kiiresti mitu pilti ja valib automaatselt parima foto.

Seda funktsiooni ei saa kasutada HDR-režiimis, panoraami režiimis, super-öörežiimis ja
valgusmaali režiimis.

1 Avage Kaamera.

2 Sarivõtte käivitamiseks puudutage ja hoidke nuppu . Jäädvustatud fotode arv kuvatakse

nupu  kohal.

3 Sarivõtte peatamiseks vabastage nupp .
Ühe sarivõtte ajal saab teha kuni 20 fotot, eeldusel, et telefonis on piisavalt mäluruumi.

Parima võtte valimine. Pildi vaatamiseks rakenduse Galerii abil puudutage pisipilti ja

puudutage seejärel foto valimiseks nuppu . Foto salvestamiseks puudutage nuppu  ja
järgige ekraanijuhiseid.
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Taimer
Kasutage taimerit, et saaksite ka ise pildil olla.

1 Avage Kaamera. Nipsake ekraanil vasakule kaamera sätete avamiseks.

2 Taimeri aja määramiseks puudutage valikut Taimer.

3 Naaske pildinäidiku kuvale. Asetage seade stabiilsele pinnale ja kadreerige stseen, mida
soovite jäädvustada.

4 Puudutage taimeri käivitamiseks nuppu . Kui aeg on möödunud, pildistab telefon
automaatselt.

Hääljuhtimisega pildistamine
Kasutage häälkäsklusi kaamera kaugjuhtimiseks või seadistage kaamera pildistama, kui see
tuvastab valju heli.

1 Avage Kaamera.

2 Nipsake ekraanil vasakule kaamera sätete avamiseks.

3 Puudutage valikut Heli juhtimine ja lülitage sisse Heli juhtimine.

4 Siis saate teha järgmist.

l Fotode jäädvustamiseks öelge "Cheese": seadistage kaamera nii, et see teeb foto
häälkäskluse andmisel.

Kaamera teeb fotosid ainult siis, kui tuvastatakse vaikehäälkäsklus „Cheese”.
Kohandatud häälkäsklusi ei saa seadistada.

l Pildista, kui hääl jõuab eelseatud tugevuseni: seadistage kaamera pildistama siis, kui
ümbritseva müra helitugevus saavutab kindla taseme.

5 Kadreerige stseen, mida soovite jäädvustada. Seade pildistab automaatselt, kui annate
häälkäskluse või seade tuvastab valju heli.

Video jäädvustamine

Video jäädvustamine

1 Avage Kaamera.

2 Puudutage nuppu  salvestusrežiimi minekuks.

3 Puudutage nuppu  salvestamise alustamiseks.

4 Salvestamise ajal saate teha järgmist.

l Salvestamise lõpetamiseks puudutage nuppu . Salvestamise jätkamiseks puudutage

nuppu .

l Praeguse stseeni salvestamiseks fotona puudutage nuppu .

5 Salvestamise lõpetamiseks puudutage nuppu .
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Sisse ja välja suumimine

Lükake kaks sõrme laiali sisse suumimiseks või tooge need kokku välja suumimiseks.
Pildikvaliteet võib halveneda, kui jätkate pärast maksimaalse optilise suumi saavutamist
sissesuumimist.

Välklambi sisselülitamine

Puudutage välklambi ikooni pildinäidiku ülemises vasakus nurgas. Valikuid on kaks.

l : hoiab välklambi salvestamise ajal sees.

l : keelab välklambi.

Laia ava režiim
Kasutage laia ava režiimi objektide ja inimeste lähivõtete puhul. Saate kohandada pärast
pildistamist fookuspunkti, et muuta taust häguseks ja tõsta objekt esile.

Optimaalsete tulemuste saavutamiseks veenduge, et objekt poleks kaamerast rohkem kui 2
meetri kaugusel.

1 Avage Kaamera.

2 Suure ava režiimi aktiveerimiseks puudutage ekraani ülaservas nuppu .

Suure ava režiim on saadaval ainult režiimides Foto.

3 Puudutage pildinäidikut konkreetsele alale fokusseerimiseks.

4 Puudutage pildinäidikul nuppu  ja nipsake ava reguleerimiseks vasakule või paremale.

5 Pildistamiseks puudutage nuppu .

Tausta hägususe reguleerimine. Avage Galerii ja puudutage sümboliga  märgistatud fotot

ning puudutage seejärel fookuse ja ava reguleerimiseks nuppu . Foto salvestamiseks

puudutage nuppu .

Kauni foto jäädvustamine portreerežiimis
Portreerežiimis saate objekte kaunistada, et igaüks näeks piltidel suurepärane välja.

Portreerežiimi aktiveerimine esikaameral

1 Avage Kaamera.

2 Ette suunatud kaamera aktiveerimiseks puudutage ekraani kohal nuppu .

3 Puudutage ekraani ülaservas nuppu .
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4 Puudutage pildinäidikus nuppu , seejärel lohistage liugurit vasakule või paremale
kaunistamise taseme määramiseks.

5 Pildistamiseks puudutage nuppu .

Portreerežiimi aktiveerimine tagakaameral

1 Avage Kaamera.

2 Tagakaamera aktiveerimiseks puudutage ekraani kohal nuppu .

3 Puudutage ekraani ülaservas nuppu .

4 Pildinäidikus saab teha järgmist.

l Efekti Bokeh rakendamiseks puudutage nuppu .

l Puudutage nuppu , seejärel lohistage kaunistamise taseme valimiseks liugurit
vasakule või paremale.

5 Pildistamiseks puudutage nuppu .

Fotode tausta häguseks muutmine
Objekti esiletõstmiseks saab fotode tausta bokeh-efektiga häguseks muuta.

1 Avage Kaamera.

2 Puudutage ekraani ülaservas nuppu .

3 Tausta pehmendamiseks ja objekti esiletõstmiseks puudutage pildinäidikus nuppu .

4 Pildistamiseks puudutage nuppu .

Liikuva pildi režiimi kasutamine
Liikuva pildi režiim salvestab foto elustamiseks pildistamise ajal toimuva liikumise.

1 Avage Kaamera.

2 Puudutage ekraani ülaservas nuppu .

3 Suunake kaamera tavalisel viisil objektile ja puudutage pildistamiseks nuppu .

Liikuva pildi vaatamiseks puudutage nuppu .

Aegluubis salvestamine
Salvestage videoid aegluubis, et vaadata kiireid liikumistseene üksikasjalikult.

1 Avage Kaamera.
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2 Nipsake ekraanil paremale ja puudutage valikut Aeg luubis.

3 Videosalvestuse käivitamiseks puudutage nuppu . Puudutage ekraani salvestamise ajal
objektile või alale fokusseerimiseks.

4 Puudutage nuppu  salvestamise lõpetamiseks.
Aegluubis salvestamine annab kõige parema tulemuse heleda valgusega ümbruses.
Videoklipist aegluubis esitatava osa valimise kohta vt jaotist Aegluubis videote kärpimine.

Aegvõtte režiim
Aegvõtte režiim võimaldab jäädvustada ja näidata kiiremini väikseid muutusi looduse maailmas.
Näiteks saab salvestada lilleõie avanemist või pilvede liikumist.

1 Avage Kaamera. Nipsake paremale ja puudutage valikut Ajaline kestus.

2 Pange telefon stabiilsele pinnale või kasutage statiivi. Videosalvestuse käivitamiseks

puudutage nuppu .

Kaamera valib automaatselt sobiva kaadrisageduse, olenevalt salvestuse pikkusest.
Salvestamise ajal ei saa suumi reguleerida.

3 Puudutage nuppu  salvestamise lõpetamiseks.

Kui kasutate video esitamiseks rakendust Galerii, esitatakse videot suurema kaadrisagedusega.
Kaamera määrab kaadrisageduse automaatselt ja seda ei saa reguleerida.

Vesimärkide lisamine fotodele
Lisage vesimärke oma fotode isikupärastamiseks ja meeles pidamiseks, millal need tehtud on.

1 Avage Kaamera.

2 Nipsake paremale ja puudutage valikut Vesimärk.

Kui lisate vesimärgi esimest korda, palutakse teil luua ühendus Internetiga ilma ja
asukoha andmete hankimiseks.

3 Puudutage nuppu  ja valige vesimärgi tüüp (nt aeg või asukoht).

Mõnele vesimärgile saab teksti lisada. Puudutage vilkuvat tekstivälja, sisestage soovitud

tekst ja puudutage seejärel nuppu .

4 Lohistage vesimärki selle asukoha kohandamiseks.

Muude vesimärkide vaatamiseks puudutage nuppu  või .

5 Pildistamiseks puudutage nuppu .
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Helimärkmed
Lisage fotode elluäratamiseks helimärkmeid.

1 Avage Kaamera.

2 Nipsake paremale ja puudutage valikut Heliteade.

3 Kadreerige stseen, mida soovite jäädvustada. Helimärkmega foto tegemiseks puudutage

nuppu .

4 Kaamera salvestab kuni 10 s pikkuse lühikese heliklipi fotole lisamiseks. Salvestamise

lõpetamiseks puudutage nuppu .

Helimärkmetega fotod on rakenduses Galerii tähistatud ikooniga .

Helimärkmega foto vaatamisel helimärkme esitamiseks puudutage nuppu .

Võtterežiimide haldamine
Võtterežiimide loendi ümberkorraldamine
Teisaldage oma lemmikvõtterežiimid loendi ülaossa, et neid oleks lihtsam leida.

1 Avage Kaamera.

2 Nipsake paremale võtterežiimide loendi kuvamiseks.

3 Puudutage nuppu .

4 Lohistage režiimiikoonid soovitud kohta. Sätete salvestamiseks puudutage nuppu .

Võtterežiimide värskendamine
Värskendage kaamera võtterežiimid uusimale versioonile, et kasutada täiustatud funktsioone ja
parandada pildikvaliteeti.

Avage Kaamera ja seejärel võtterežiimide loend. Kui värskendus on saadaval, kuvatakse

nupul  punane täpp. Puudutage nuppu  ja valige võtterežiim, mida soovite värskendada.
Telefon laadib alla ja installib uusima versiooni.

Võtterežiimide kustutamine
Kustutage soovimatud võtterežiimid, et mäluruumi vabastada.

Eelinstallitud võtterežiime ei saa kustutada.

1 Avage Kaamera.

2 Nipsake paremale võtterežiimide loendi kuvamiseks ja puudutage nuppu .

3 Võtterežiimidel, mida saab kustutada, on nupp . Puudutage lihtsalt nuppu .
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4 Puudutage nuppu  valitud režiimide kustutamiseks.

Kaamera sätete konfigureerimine
Konfigureerige kaamera sätteid oma vajaduste järgi.

Fotode ja videote eraldusvõime määramine

Piltide ja videote kvaliteedi parandamiseks suurendage eraldusvõimet.Suurema eraldusvõimega
pildid võtavad seadmes rohkem ruumi.Eraldusvõime muutmine muudab ka pildi mõõtmeid.

Mõnes võtterežiimis ei ole mõni eraldusvõime toetatud.

Avage Kaamera.Eraldusvõime muutmiseks nipsake vasakule ja puudutage valikut
Eraldusvõime.

Fotode ja videote vaikesalvestuskoha konfigureerimine
Kõik seadmed ei toeta microSD-kaarte.

Avage Kaamera.MicroSD-kaardi määramiseks vaikesalvestuskohaks nipsake vasakule ja
lülitage sisse Salvesta prioriteedina SD-kaardile.

See suvand on saadaval ainult siis, kui seade toetab microSD-kaarti ja microSD-kaart on
sisestatud.Kui microSD-kaart on täis, salvestatakse fotod seadme sisemällu.

Ülekatte lisamine

Lisage pildinäidikule kadreerimise hõlbustamiseks ruudustik või spiraal.
Mõnes võtterežiimis ei ole mõni ülekate toetatud.

Avage Kaamera.Nipsake ekraanil vasakule, puudutage valikut Kaameraruudustik ja valige
seejärel ülekate.Ülekatte keelamiseks puudutage valikut Väljas.

Helitugevuse reguleerimise nupu funktsiooni konfigureerimine

Vaikimisi toimib helitugevuse reguleerimise nupp katikunupuna.Helitugevuse reguleerimise nupu
funktsiooni on võimalik muuta suumi või fookuse reguleerimiseks.

Avage Kaamera.Nipsake ekraanil vasakule.Puudutage valikut Helitugevuse nupu toime ja
valige soovi kohaselt Katik, Suum või Lukusta fookuskaugus.

Katikunupu pikalt puudutamise sätete konfigureerimine

Vaikimisi tehakse katikunupu pikalt puudutamise korral sarivõtteid.Kaitkunupule saab määrata ka
fookuskauguse lukustamise funktsiooni.

Avage Kaamera.Nipsake ekraanil vasakule.Puudutage valikut Hoidke katiku nuppu all ja
valige soovi kohaselt Sarivõte või Lukusta fookuskaugus.
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Kaamera muud sätted

Kaameral on ka hulk muid sätteid, mis aitavad teil jäädvustada kvaliteetseid pilte mitmesugustes
olukordades.

Mõnes võtterežiimis ei ole mõned sätted kasutatavad.

Alljärgnevate sätete konfigureerimiseks nipsake pildinäidikul vasakule.

l Puutega pildistamine:Pildistamiseks puudutage pildinäidikut.

l Jäädvusta naeratused:Kaamera pildistab naeratuse tuvastamisel automaatselt.

l Objekti jälgimine:Puudutage objekti, mida soovite fookustada.Kaamera jälgib valitud objekti ja
fookustab.

l Pildi reguleerimine:Reguleerige küllastustaset, kontrasti ja heledust.

Fotode ja videote vaatamine
Fotode vaatamine täisekraani režiimis

Avage Galerii ja puudutage fotot selle vaatamiseks täisekraanil. Puudutage ekraani menüü
kuvamiseks või peitmiseks.

Fotode vaatamisel täisekraani režiimis saate teha järgmist.

l Sisse- või väljasuumimine. Lükake kaks sõrme laiali sisse suumimiseks või tooge kaks
sõrme kokku välja suumimiseks.

l Pildi üksikasjade vaatamine. Puudutage nuppu  pildi üksikasjade (nt ISO,
särikompensatsiooni ja eraldusvõime) vaatamiseks.

l Fotode ümbernimetamine. Puudutage valikuid  > Nimeta ümber. Sisestage uus nimi ja
valige OK.

l Foto määramine avakuva taustapildiks või foto määramine kontaktile. Puudutage valikuid

 > Määra > Taustpilt või valikut Kontaktipilt.

l Automaatse pööramise lubamine. Puudutage jaotises Galerii valikuid  > Sätted >
Foto suund > Pööra alati fotode pööramiseks, kui muudate ekraani suunda.

Fotode ja videote vaatamine kronoloogilises järjestuses

Minge vahekaardile Fotod. Fotod ja videod kuvatakse automaatselt kronoloogilises järjekorras.

Puudutage valikuid  > Sätted ja lülitage sisse funktsioon Näita aega pildistamise kuupäeva
kuvamiseks.

Suumige vahekaardil Fotod sisse või välja kuu- ja päevavaate vahetamiseks.

Fotode kuvamine asukoha järgi

Kui suvand GPS-märgistamine on jaotises Kaamera sisse lülitatud, saate fotosid ja videoid
jaotises Galerii asukoha järgi vaadata.
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Minge vahekaardile Fotod ja puudutage nuppu  oma geomärgistatud fotode vaatamiseks
kaardil.

Fotode ja videote vaatamine albumi järgi

Minge vahekaardile Albumid. Fotod ja videod sorditakse automaatselt vaikekaustadesse.
Näiteks kaameraga jäädvustatud videod lisatakse automaatselt kausta Kaamera videod ja
kuvatõmmised lisatakse kausta Kuvatõmmised.

Puudutage valikuid  > Peida albumid ja lülitage sisse lüliti nende albumite kõrval, mille
soovite peita. Neid albumeid ei kuvata albumite loendis.

Fotode vaatamine slaidiseansina

Minge vahekaardile Fotod ja puudutage valikuid  > Slaidiseanss. Puudutage ekraani
slaidiseansi peatamiseks.

Albumite korraldamine
Fotode või videote lisamine uude albumisse

1 Avage Galerii.

2 Puudutage vahekaardil Albumid nuppu . Sisestage albumi nimi ja puudutage valikut OK.

3 Valige pildid või videod, mille soovite uude albumisse lisada, ja puudutage nuppu .

4 Puudutage valikut Kopeeri või Teisalda, et lisada valitud failid uude albumisse.

Failide kopeerimisel uude albumisse algsed failid säilitatakse. Failide teisaldamisel uude
albumisse algsed failid kustutatakse.

Fotode ja videote teisaldamine
Saate eri albumite fotosid ja videoid kombineerida.

1 Avage Galerii.

2 Valige vahekaart Albumid ja avage soovitud fotoalbum. Hoidke fotol või videol, mida soovite

teisaldada, sõrme peal, kuni ilmub , ning seejärel valige teisaldatavad failid.

3 Puudutage valikut .

4 Valige sihtalbum.

Failid kustutatakse lähtealbumist pärast nende teisaldamist.

Tipphetked
Teie seade valib rakendusest Galerii välja fotod ja videod, millest luuakse isikupärastatud
albumid, mille põhjal seejärel luuakse automaatselt slaidiseansid.Meeldivaimate hetkede
meenutamine ei ole eales olnud lihtsam.
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l Geomärgistuse lubamiseks aktiveerige enne pildistamist funktsioon GPS-märgistamine .

l Selle funktsiooni jaoks on vajalik Interneti-ühendus.

l Tipphetki luuakse ainult seadme laadimise ajal, kui aku laetuse tase on vähemalt 10%.

1 Avage Galerii.

2 Oma tipphetkede nägemiseks valige vahekaart Saage teada.

l Vahekaardil TIPPHETKED olevate slaidiseanside nägemiseks puudutage valikut

.Puudutage ekraani alaservas olevaid valikuid oma videote malli ja taustmuusika
isikupärastamiseks ning seejärel salvestage videod ja jagage neid teistega.

l Albumi nime muutmiseks puudutage valikut  ja järgige ekraanijuhiseid.

l Albumi kustutamiseks puudutage valikut  ja järgige ekraanijuhiseid.

l Albumi jagamiseks või teisaldamiseks hoidke sõrme peal mõnel albumis oleval fotol ja
järgige ekraanijuhiseid.

Albumite teisaldamine
Eemaldage oma fotokogust üleliigne, teisaldades vähem olulised albumid ühte albumisse.

l Albumeid Kaamera, Kaamera videod ja Kuvatõmmised ei saa albumisse Muud
teisaldada.

l Muu tootja rakendusega loodud albumi teisaldamine albumisse Muud ei takista
rakenduse tööd.

1 Avage Galerii.

2 Puudutage ja hoidke vahekaardil Albumid sihtalbumit ning valige seejärel teisaldatavad
albumid.

3 Puudutage nuppu  valitud albumi(te) teisaldamiseks albumisse Muud.

Puudutage ja hoidke albumis Muud albumit ning puudutage seejärel nuppu , et viia album
tagasi algsesse asukohta.

Albumite ümberkorraldamine
Saate muuta albumite kuvamise järjekorda, et oma lemmikfotod alati üles leida.

Albumeid Kaamera ega Kuvatõmmised ei saa ümber korraldada.

1 Avage Galerii.

2 Minge vahekaardile Albumid ning puudutage ja hoidke seejärel albumit, kuni kõigist

albumitest vasakul kuvatakse .

3 Puudutage ja hoidke nuppu  albumi kõrval, mille soovite teisaldada, ja lohistage see
soovitud asukohta. Väljuge muudatuste salvestamiseks.
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Fotode ja videote kustutamine

1 Avage Galerii.

2 Puudutage ja hoidke albumit faili valimise liidese avamiseks ning valige seejärel failid, mille
soovite kustutada.

3 Puudutage nuppu  > Kustuta.

Foto redigeerimine
Galerii rakenduses on olemas võimsad pildi redigeerimise tööriistad, mida saate kasutada grafiti
joonistamiseks, vesimärkide lisamiseks või filtrite rakendamiseks.

1 Avage Galerii.

2 Puudutage pilti selle kuvamiseks täisekraanirežiimis. Puudutage täisekraanivaates nuppu

 fotoredaktori avamiseks ja redigeerige fotot olemasolevate tööriistadega.

l Pildi pööramine. Puudutage nuppu  ja nipsake ekraani pöördenurga kohandamiseks.
 

Muudatuste tühistamine

Pööra vertikaalselt

Peegelkujutis

Nipsake ekraani pildi pööramiseks

Pärast pööramist säilitatav osa pildist

l Pildi kärpimine. Puudutage nuppu  kärpimissuhte valimiseks. Lohistage punktiiriga
tähistatud servi pildi kärpimiseks soovitud suurusse.
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Proportsioonide kärpimine

Valiku kärpimine

Ruudustiku nurga kärpimine

l Filtri lisamine. Puudutage nuppu  ja valige soovitud filter.

l Värvide esiletõstmine. Puudutage valikut . Valige pildi piirkond, mille värve soovite
esile tõsta. Kõik muud piirkonnad kuvatakse mustvalgena.
 

l Pildi hägustamine. Puudutage nuppu . Lohistage liugurit hägususe kohandamiseks.
Lohistage ring pildil kohta, mida te häguseks muuta ei soovi.

l Pildi parameetrite kohandamine. Puudutage nuppu . Saate kohandada heledust,
kontrasti, küllastusastet ja muud, et teie pilt näeks erksam välja.
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l Näotäiustusefektide rakendamine. Puudutage nuppu  näotäiustusefektide
rakendamiseks pildil olevatele inimestele. Saate valida mitmesuguste naha ja silmade
täiustamise efektide seast.

l Mosaiigiefektide rakendamine. Puudutage nuppu  ja valige soovitud mosaiigiefekt.

l Grafiti joonistamine. Puudutage nuppu  pintsli ja värvi valimiseks.

l Vesimärgi lisamine. Puudutage nuppu  vesimärgi lisamiseks ja foto
isikupärastamiseks. Saate valida aja, asukoha, ilma, tegevuse jms vesimärke.

l Sildi lisamine. Puudutage nuppu  ning valige soovitud sildi tüüp ja font. Saate
kasutada silte oma tuju või mõtete kajastamiseks.

Videote redigeerimine
Video redigeerimine
Valige videotest parimaid palasid ja salvestage need eraldi failidena.
 

Kärbitud video pikkus

Hülga muudatused
Salvesta muudatused

Esitamise/peatamise nupp

Eraldusvõime sätted

Kärbitud video

Video kärpimise liugur

1 Avage Galerii.

2 Valige redigeeritav video ja puudutage nuppu .

3 Lohistage video redigeerimise ekraanil liugureid, valides selle osa videost, mida soovite alles
jätta.

Puudutage nuppu  video eelvaate kuvamiseks.

4 Puudutage nuppu  video kärpimiseks ja salvestamiseks.

Eraldusvõime muutmiseks valige eraldusvõime video redigeerimise ekraanilt. Kõrgema
eraldusvõimega videod võtavad seadmes rohkem ruumi.
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Aegluubis videote kärpimine
Kasutage aegluubis videote kärpimiseks video redigeerimise tööriista.

1 Avage Galerii.

2 Valige redigeeritav aegluubis video ja puudutage taasesituse käivitamiseks nuppu .

3 Puudutage ekraani aegluubis redigeerimise liidese kuvamiseks. Lohistage liugureid selle osa
valimiseks, mida soovite aegluubis vaadata.

Redigeeritud aegluubis video salvestamiseks eraldi videona puudutage

redigeerimisliideses valikuid  > Salvesta aegluup-fail.

Galerii konfigureerimine
Jäädvustamisee aja ja asukoha kuvamine

Saate fotode vaatamise ajal näha nende jäädvustamise aega ja asukohta.

1 Avage Galerii.

2 Puudutage valikuid  > Sätted.

3 Saate konfigureerida järgmised kaks sätet.

l Lülitage sisse Näita asukohta. Geomärgistusega foto vaatamisel kuvatakse foto asukoht.

l Lülitage sisse Näita aega. Foto vaatamisel kuvatakse pildistamise kuupäev ja kellaaeg.
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Kõned ja kontaktid

Helistamine
Nutikas numbrivalimine
Sisestage numbrivalijasse kontakti nimi, initsiaalid või number. Seade kuvab vastavad kontaktid.

1 Avage Numbrivalija.

2 Sisestage numbrivalijasse kontakti nimi, initsiaalid või number (nt John Smith või JS). Seade
otsib teie kontaktidest ja kõnelogist ning loetleb tulemused numbrivalija kohal.

 

Peida numbrivalija Tagasilüke

3 Valige loendist kontakt, kellele soovite helistada. Kui teie seade toetab kahte SIM-kaarti,

puudutage helistamiseks nuppu 
1

 või 
2

.

Kõne olek kuvatakse ekraanil (nt kutsumine või kõne suunamine).

4 Kõne lõpetamiseks puudutage nuppu .

Kõne lõpetamiseks toitenupuga avage Numbrivalija, puudutage valikuid  >
Sätted ja lülitage seejärel sisse Toitenupp lõpetab kõne.

Helistamine jaotisest Kontaktid

1 Avage Kontaktid.

2 Puudutage otsinguriba ja sisestage selle inimese nimi või initsiaalid, kellele helistada soovite.

3 Puudutage kontakti numbrit. Kui teie seade toetab kahte SIM-kaarti, puudutage helistamiseks

nuppu 
1

 või 
2

.
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Helistamine kõnelogist

1 Avage Numbrivalija.

2 Libistage loendit üles ja alla kõigi kõnede vaatamiseks. Puudutage selle inimese nime või
numbrit, kellele helistada soovite. Kui teie seade toetab kahte SIM-kaarti, puudutage

helistamiseks nuppu 
1

 või 
2

.

Kontaktidele helistamine, kui ekraan on välja lülitatud
Kellelegi helistamine, kui ekraan on välja lülitatud.

1 Avage Numbrivalija.

2 Puudutage valikuid  > Sätted > kiirkõne ja lülitage sisse Kiire helistamine.

Hoidke väljalülitatud ekraaniga nuppu Heli vaiksemaks üks sekund all. Kui kuulete
märguandeheli, vabastage nupp Heli vaiksemaks ja öelge selle kontakti nimi, kellele soovite
helistada. Seade valib tema numbri.
 

Hädaabinumbrile helistamine
Hädaolukorras saate helistada oma seadmelt ka ilma SIM-kaardita. Kuid peate selleks olema
mobiilside levialas.

1 Avage Numbrivalija.

Võite puudutada ka valikut HÄDAABIKÕNE lukustuskuval.

2 Sisestage numbrivalijasse oma asukoha hädaabinumber ja puudutage seejärel nuppu .
Kui olete piirkonnas, kus on hea mobiilside levi, hangib teie seade automaatselt teie
asukoha ja kuvab selle ekraanil.
Hädaabinumbrile helistamise võimalus oleneb kohalikest eeskirjadest ja operaatoritest teie
piirkonnas. Halb levi või keskkonnahäired võivad kõne ühendamist takistada. Hädaolukorras
ärge kunagi lootke suhtlemisel ainult oma seadmele.
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Kõnede vastuvõtmine
Kõnele vastamine või kõnest keeldumine

Sissetuleva kõne korral vajutage helina vaigistamiseks helitugevuse reguleerimise nuppu.

Kui ekraan on lukus, toimige alljärgnevatel viisidel.
 

l Kõnele vastamiseks lohistage nuppu  paremale.

l Kõnest keeldumiseks lohistage nuppu  vasakule.

l Kõnest keeldumiseks ja SMS-i saatmiseks puudutage nuppu .

l Tagasihelistamise meeldetuletuse konfigureerimiseks puudutage nuppu .

Kui ekraan on lukust lahti, toimige alljärgnevatel viisidel.
 

l Kõnele vastamiseks puudutage nuppu .

l Kõnest keeldumiseks puudutage nuppu .

l Kõnest keeldumiseks ja SMS-i saatmiseks puudutage nuppu .

l Tagasihelistamise meeldetuletuse konfigureerimiseks puudutage nuppu .

Kui sisestate sissetuleva kõne ajal teksti või kasutate täisekraanirežiimi (nt vaatate pilti või
mängite mängu), kuvatakse sissetulev kõne ekraani ülaosas eraldi aknas.Kõnele

vastamiseks puudutage nuppu  või kõnest keeldumiseks puudutage nuppu .

Kõnede vahetamine
Enne selle funktsiooni kasutamist veenduge, et teil oleks kõneoode sisse lülitatud. Üksikasju
küsige oma operaatorilt.
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1 Kui teil tuleb kõne ajal sisse teine kõne, puudutage nuppu . Seejärel saate sissetuleva
kõne vastu võtta ja teise ootele panna.

2 Kahe kõne vahel liikumiseks puudutage nuppu  või valige ootel kõne.

 

Konverentskõne tegemine
Konverentskõne seadistamine, kasutades mitme osalejaga kõne funktsiooni. Helistage ühe
kontakti numbrile (või võtke kõne vastu) ja helistage siis teisele numbrile selle lisamiseks
konverentskõnesse.

Teie operaator peab konverentskõnesid toetama. Veenduge, et teil oleks see teenus
aktiveeritud. Üksikasju küsige oma operaatorilt.

1 Helistage esimesele osalejale.

2 Kui kõne on ühendatud, puudutage nuppu  ja valige seejärel teise osaleja number.
Esimene osaleja pannakse ootele.

3 Kui teine kõne on ühendatud, puudutage konverentskõne alustamiseks nuppu .

4 Korrake toiminguid 2 ja 3 inimeste lisamiseks konverentskõnesse.

5 Kõne ajal puudutage nuppu  osalejate loendi vaatamiseks. Saate teha järgmist.

l Puudutada nuppu  kontakti kõrval selle kontakti eemaldamiseks kõnest.

l Puudutage nuppu  kontakti kõrval kontakti eemaldamiseks konverentskõnest ja tema
hoidmiseks eraldi kõnes.

l Puudutage nuppu  peamise kõne ekraanile naasmiseks.
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6 Puudutage nuppu  konverentskõne lõpetamiseks.

Valikud kõne ajal
Ärge katke mikrofoni kõne ajal kinni.

Kõne ajal kuvab telefon kõneaegse menüü.
 

Kõne vaigistamine
Kolme osalejaga 
kõne alustamine

Numbrivalija
kuvamine/peitmine

Kõne lõpetamine

Kontaktide kuvamineMärkmete
vaatamine

Kalendri 
vaatamine

Praeguse kõne 
ootelepanek

Vabakäerežiimi 
aktiveerimine

l Kõneaegse menüü peitmiseks toimige alljärgneval viisil.Puudutage nuppu Avakuva või

Tagasi. Kõneaegsesse menüüsse naasmiseks puudutage ekraani ülaosas olevat rohelist
olekuriba.
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l Kolme osalejaga kõne alustamiseks toimige alljärgneval viisil.Selle funktsiooni kasutamise
kohta saate teavet oma operaatorilt.

l Helitugevuse reguleerimiseks toimige alljärgneval viisil.Vajutage helitugevuse
suurendamiseks nuppu Heli valjemaks või helitugevuse vähendamiseks nuppu Heli
vaiksemaks.

Kõnelogide haldamine
Vastamata kõnede vaatamine

1 Avage Numbrivalija.

2 Vastamata kõnede kuvamiseks puudutage vahekaarti Vastamata ja nipsake kõnelogis alla.

Saate vaadata vastamata kõnesid ka vahekaardil Kõik. Vastamata kõned on märgitud
punasega.

3 Puudutage nuppu  kõnelogi kõrval tagasi helistamiseks, sõnumi saatmiseks vms.

Tundmatute numbrite haldamine kõnelogis

1 Avage Numbrivalija.

2 Puudutage valikut Tundmatu.

3 Valige number ja puudutage nuppu . Saate teha järgmist.

l Numbri lisamine oma kontaktidesse. Puudutada nuppu  uue kontakti loomiseks või

puudutada nuppu  numbri lisamiseks olemasolevale kontaktile.
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l Numbri lisamiseks musta nimekirja tehke järgmist. Puudutage valikuid  > Lisa
musta nimekirja.

l Numbri jagamine. Puudutage nuppu  > Saada number numbri saatmiseks
tekstisõnumina.

Kõnelogide ühendamine
Ühendage kõnelogid, mis kuuluvad samale kontaktile või numbrile, et kõnelogi korras hoida.

1 Avage Numbrivalija.

2 Puudutage valikuid  > Sätted > Liida kõnelogi.

3 Puudutage valikut Kontakti järgi. Teie seade ühendab automaatselt samale kontaktile või

numbrile kuuluvad kõnelogid. Puudutage nuppu  kõnelogi kõrval üksikasjaliku kõnelogi
teabe vaatamiseks.

Kõnelogi tühjendamine

Avage Numbrivalija. Kõnelogi saab tühjendada kahel moel.
l Ühe kirje kustutamine. Puudutage ja hoidke logikirjet all ning puudutage seejärel valikut

Kustuta sisestus.

l Mitme kirje kustutamine. Puudutage nuppu . Valige kirjed, mida soovite kustutada, ja

puudutage seejärel nuppu .

Kõnelogi varundamine

1 Avage Varundus.

2 Kõnelogi varundamiseks microSD-kaardile või telefoni sisemällu puudutage valikuid Varunda
> SD-kaart või valikut Sisemälu.

3 Valige Kõnelogid ja puudutage valikut Varunda.

4 Järgige parooli konfigureerimiseks ekraanijuhiseid.

Kõne sätted
Kõne suunamise lubamine
Kui te ei saa kõnele vastata, võite konfigureerida oma seadme suunama kõnesid teisele
numbrile.

1 Avage Numbrivalija.

2 Puudutage valikuid  > Sätted.

3 Puudutage valikut Kõne suunamine. Kui teie seade toetab kahte SIM-kaarti, puudutage
valikut SIM 1 või SIM 2 ja seejärel valikut Kõne suunamine.
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4 Valige kõne suunamise meetod. Sisestage sihtnumber ja puudutage nuppu Luba.

Kui kõne suunamine on aktiivne, edastab teie seade teatud kõned (nt vastamata kõned)
määratud numbrile.

Kõneoote lubamine
Kõneoode võimaldab võtta poolelioleva kõne ajal vastu sissetuleva kõne ja lülituda kahe
vestluse vahel ümber.

Selle funktsiooni aktiveerimiseks võib olla vaja operaatoriga ühendust võtta.

1 Avage Numbrivalija.

2 Puudutage valikuid  > Sätted.

3 Puudutage valikut Lisaseaded ja lülitage sisse Koputus. Kui teie telefon toetab kahte SIM-
kaarti, puudutage valikut SIM 1 või SIM 2, seejärel valikut Lisaseaded, ja lülitage sisse
Koputus.

Kui teil on juba kõne pooleli ja teile helistatakse, puudutage nuppu  uue kõne

vastuvõtmiseks ja nuppu  kahe kõne vahel ümberlülitumiseks.

Taskurežiimi lubamine
Aktiveerige taskurežiim, veendumaks, et te ei jää kõnedest ilma, kui seade on taskus.
Sissetuleva kõne puhul valjeneb helitugevus järk-järgult.

1 Avage Numbrivalija.

2 Puudutage valikuid  > Sätted.

3 Lülitage sisse Taskurežiim.
 

Kui taskurežiim on aktiivne, valjeneb helin järk-järgult, kui teile tuleb kõne sisse ja seade on
taskus või kotis.

Kõnedest keeldumine tekstisõnumiga
Saatke eelmääratud tekstisõnum, kui te kõnet vastu ei saa võtta.
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1 Avage Numbrivalija.

2 Puudutage valikuid  > Sätted > Keeldu kõnest SMS-iga.

3 Puudutage eelmääratud tekstisõnumit sõnumi sisu redigeerimiseks. Kui olete lõpetanud,
puudutage valikut OK sõnumi salvestamiseks.

Kui te ei saa sissetulevat kõnet vastu võtta, puudutage nuppu  ja valige helistajale
saatmiseks eelmääratud sõnum.

Ahistamisfiltri konfigureerimine
Ahistamisfilter blokeerib automaatselt kõned ja sõnumid tundmatutelt või mustas nimekirjas
olevatelt numbritelt.

1 Avage Numbrivalija.

2 Puudutage valikuid  > Blokeeritud.

3 Ahistamisfiltri sätete ja musta nimekirja konfigureerimiseks puudutage nuppu .
Ahistamisfiltri sätteid ja musta nimekirja saab konfigureerida ka jaotises Telefonihaldur >

Blokeeritud > .

Helina konfigureerimine
Valige süsteemi helinate valikust või valige laul oma muusikakogust.

Funktsioonid võivad olenevalt operaatorist erineda.

1 Avage Numbrivalija.

2 Avage  > Sätted > Telefoni helin. Valige süsteemi helin või valige laul oma
muusikakogust.
Teine võimalus on minna jaotisse Sätted > Heli, puudutada valikut Kõne helin ja
vibratsioon ja konfigureerida siis helina sätted.

Kontaktikaardi loomine
Looge kontaktikaart oma kontaktandmete kiireks jagamiseks. Kontaktandmeid saate jagada,
skannides QR-koodi või saates kontaktikaardi kiirsõnumside teenusega, nt WhatsAppiga.

1 Avage Kontaktid.

2 Puudutage valikut Mina.

3 Määrake oma profiilipilt. Sisestage oma nimi, ettevõte, telefoninumber ja muud

kontaktandmed ning puudutage seejärel nuppu . Teie seade loob automaatselt QR-
koodiga kontaktikaardi.
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Kontaktikaardi jagamine. Puudutage nuppu . Valige kaardi vorming ja jagamisviis ning
järgige seejärel ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Uue kontakti loomine
Kontakti loomine

1 Avage Kontaktid.

2 Puudutage nuppu . Kui loote kontakti esimest korda, puudutage valikut Loo uus kontakt.

3 Valige valikumenüüst kontakti salvestamise koht.

Seadmesse salvestatavate kontaktide arv oleneb seadme sisemälu suurusest. SIM-
kaardile salvestatavate kontaktide arv oleneb teie SIM-kaardi mälumahust.

4 Puudutage foto valimiseks kontakti profiilipilti. Sisestage kontakti nimi, ettevõte,

telefoninumber ja muud kontaktandmed ning puudutage seejärel nuppu .

l Kui lisate kontakti sünnipäeva, loob teie seade jaotises Kalender automaatselt
sünnipäevameeldetuletuse.

l Kui kontakt teile helistab, kuvatakse tema foto. Kuvatakse ka muud kontakti andmed,
nagu ettevõtte nimi ja ametinimetus.

Saate lisada kõnelogis, jaotises Sõnumid või Meil olevatele kontaktidele ka telefoninumbreid,
meiliaadresse ja muid kontaktandmeid.
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Kontakti andmete kiire lisamine
Saate oma seadmesse kiiremini kontaktandmeid sisestada. Lihtsalt skannige või pildistage
visiitkaarti, et lisada oma kontaktidesse automaatselt nimesid, telefoninumbreid ja muid
andmeid.

1 Avage Kontaktid.

2 Puudutage valikuid Visiitkaardid > Skanni.

3 Saate teha järgmist.

l Ühe kaardi pildistamine. Pange visiitkaart lamedale pinnale. Kohandage pildinäidiku

raami nii, et kaart mahub joonte vahele ära, ja puudutage seejärel nuppu .
 

l Mitme kaardi pildistamine. Aktiveerige režiim Sarivõte ja järgige ekraanijuhiseid.

Kui olete skannimise või pildistamise lõpetanud, salvestatakse kontaktandmed automaatselt
jaotisse Visiitkaardid.

QR-koodi jagamine
Jagage oma QR-koodi sõpradega, et nad saaksid teid kiiresti oma kontaktidesse lisada.
Puudutage kontaktandmete ekraanil QR-koodi ekraani ülaosas oma isikliku QR-koodi
kuvamiseks.
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Kontaktide importimine ja eksportimine
Kontaktide importimine mäluseadmelt

1 Avage Kontaktid.

2 Puudutage valikuid  > Impordi/Ekspordi > Impordi mäluseadmest.

3 Valige vähemalt üks .vcf-fail ja puudutage seejärel valikut OK.

Kontaktide eksportimine mäluseadmele

1 Avage Kontaktid.

2 Puudutage valikuid  > Impordi/Ekspordi > Ekspordi mäluseadmesse > Ekspordi.

3 Valige, kust soovite kontakte eksportida, ja puudutage valikut OK.

Vaikimisi salvestatakse eksporditud .vcf-fail teie seadme sisemälu juurkausta. Avage Failid
eksporditud faili vaatamiseks.

Kontaktide importimine SIM-kaardilt

1 Avage Kontaktid.

2 Puudutage valikuid  > Impordi/Ekspordi > Impordi üksusest SIM. Kui seade toetab

kahe SIM-kaardi kasutamist, puudutage valikuid  > Impordi/Ekspordi ja valige SIM-
kaart, millelt soovite kontakte importida.

3 Valige kontaktid, mida soovite importida, ja puudutage nuppu .

4 Valige asukoht. Seade impordib automaatselt kontaktid.
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Kontaktide eksportimine SIM-kaardile

1 Avage Kontaktid.

2 Puudutage valikuid  > Impordi/Ekspordi > Ekspordi üksusest SIM. Kui seade toetab

kahe SIM-kaardi kasutamist, puudutage valikuid  > Impordi/Ekspordi ja valige SIM-
kaart, millele soovite kontakte eksportida.

3 Valige kontaktid, mida soovite eksportida, ja puudutage nuppu .

4 Puudutage valikut Jätka.

Kontaktide haldamine
Kontakti redigeerimine
Pärast kontakti loomist saate igal ajal tema kontaktandmeid redigeerida. See hõlmab
vaikeandmete (nt telefoninumbrid või meiliaadressid) lisamist või kustutamist. Saate valida ka
kohandatud helina ja lisada sünnipäeva, hüüdnime või foto.

SIM-kaardile salvestatud kontaktide puhul ei saa kontaktide fotosid lisada.

1 Avage Kontaktid.

2 Puudutage ja hoidke kontakti, mida soovite redigeerida, ja puudutage seejärel valikut
Redigeeri.

3 Puudutage kontakti portreed teise pildi valimiseks. Muutke kontakti andmeid ja puudutage

seejärel nuppu .
Ühele kontaktile mitme numbri lisamine. Valige loendist kontakt ja puudutage nuppu
Redigeeri > Lisa telefoninumber.

Topeltkontaktide ühendamine
Kui lisate oma seadmesse kontakte mitmest allikast, võivad tekkida topeltkirjed. Need
topeltkirjed saab omavahel ühendada, et aidata kontaktid korras hoida.

1 Avage Kontaktid.

2 Puudutage valikuid  > Kontaktide haldamine > Liida topeltkontaktid.

3 Valige kontaktid, mida soovite ühendada, ja puudutage nuppu .

Kontaktide kustutamine

1 Avage Kontaktid.

2 Puudutage valikuid  > Kontaktide haldamine > Kustuta kontakte.

3 Valige kontaktid, mida soovite kustutada, ja puudutage seejärel nuppu .

4 Puudutage valikut Kustuta.
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Teine võimalus on puudutada ja hoida kontakti, kuni kuvatakse hüpikmenüü. Valige siit
Kustuta kontakti kustutamiseks.

Kontakti ajaloo kustutamine
Kustutage kontakti kõneandmeid ja tekstisõnumeid, et oma privaatsust kaitsta.

1 Avage Kontaktid.

2 Valige kontakt ja puudutage valikuid  > Kustuta jäljed > Kustuta.

Teie seade kustutab kõik valitud kontakti kõneandmed ja tekstisõnumid.

Kontaktide lisamine musta nimekirja

1 Avage Kontaktid.

2 Puudutage ja hoidke kontakti, mida soovite musta nimekirja lisada, ja puudutage seejärel
valikut Lisa musta nimekirja.

Teie seade blokeerib automaatselt musta nimekirja kontaktide sissetulevad kõned ja sõnumid.

l Musta nimekirja kontaktide vaatamine. Avage Telefonihaldur ja puudutage valikuid

Blokeeritud > . Puudutage valikut Numbrite must nimekiri musta nimekirja
kontaktide vaatamiseks.

l Kontaktide eemaldamine mustast nimekirjast. Avage Kontaktid. Puudutage ja
hoidke kontakti, mida soovite mustast nimekirjast eemaldada, ja puudutage seejärel
valikut Eemalda mustast nimekirjast.

Puudulike andmetega kontaktide tuvastamine

1 Avage Kontaktid.

2 Puudutage valikuid  > Kontaktide haldamine > Puuduliku teabega kontaktid.

3 Seade kuvab loendi puudulike andmetega kontaktidest. Seejärel saate valida puuduvate
andmete lisamise või soovimatute kontaktide kustutamise.

Kontaktide otsing
Seadmesse või SIM-kaardile salvestatud või veebikontoga seotud kontaktide otsimine.

Kontaktide leidmine

1 Avage Kontaktid.

Täielikumate otsingutulemuste saamiseks veenduge, et jaotis Kontaktid oleks

konfigureeritud kuvama kõiki teie kontakte. Puudutage kontaktide ekraanil valikuid  >
Kuvamise eelistused ja valige Kõik kontaktid.

2 Kontaktiloendis saab teha järgmist.
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l Nipsake kontaktiloendis üles või alla.

l Libistage sõrm ekraani paremal poolel olevas registris üles või alla kontaktide vahel
kerimiseks.

l Sisestage kontakti nimi, initsiaalid, telefoninumber, meiliaadress või muud andmed
kontaktiloendi ülaosas olevale otsinguribale. Otsingutulemused kuvatakse all.

Sisestada saab mitu märksõna, nt „Tom New York”. Süsteem leiab otsingukriteeriumidele
vastavad kontaktid.

3 Valige kontakt. Saate talle helistada, tekstisõnumit saata või tema kontaktandmeid
redigeerida.

Kui kuvatakse tõrketeade või te ei saa kontakti otsida, puudutage valikuid  >
Kontaktide haldamine ja valige Taasta registriandmed.

Kontakti otsimine avakuvalt

1 Nipsake ekraanil alla otsinguriba kuvamiseks.

2 Sisestage vähemalt üks märksõna (nt kontakti nimi või meiliaadress). Otsingutulemused
kuvatakse otsinguriba all.

Sisestada saab mitu märksõna, nt „Tom New York”. Süsteem leiab otsingukriteeriumidele
vastavad kontaktid.

3 Valige kontakt. Saate talle siis helistada, tekstisõnumit saata või tema kontaktandmeid
redigeerida.

Kontaktide jagamine
Kontakt vCardi jagamine

1 Avage Kontaktid.

2 Puudutage valikuid  > Impordi/Ekspordi > Kontaktide jagamine.

3 Valige kontaktid, mida soovite jagada, või puudutage valikut Vali kõik kõigi kontaktide
jagamiseks ja puudutage seejärel nuppu Jaga.

4 Valige jagamismeetod ja järgige ekraanijuhiseid.

Kontakti QR-koodi jagamine

1 Avage Kontaktid

2 Valige kontakt, mida jagada soovite. Puudutage QR-koodi ja valige Jaga.

3 Valige jagamismeetod ja järgige ekraanijuhiseid.

Kui teisel seadmel on kaamera, millega saab QR-koode skannida, on võimalik jagada
kontakte ka kontakti QR-koodi skannides.
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Kontakti lisamine lemmikutesse
Lisage inimesed, kellega sageli suhtlete, lemmikutesse, et neid oleks hõlpsam leida.

1 Avage Kontaktid.

2 Puudutage ja hoidke kontakti, mida soovite lemmikutesse lisada, ja puudutage seejärel
valikut Lisa lemmikutesse.

Puudutage kontakti andmete vaatamise ajal nuppu  kontakti lisamiseks
lemmikutesse.

l Kontaktide hulgi lisamine lemmikutesse. Puudutage valikut ja valige kontakt, mida soovite

lisada, ning puudutage seejärel nuppu . Kui kontakt on juba lisatud, puudutage nuppu 
kontakti lisamiseks lemmikutesse.

l Lemmikute muutmine. Puudutage lemmikute ekraanil valikut Redigeeri. Lohistage kontakti

kõrval olevat märki , et muuta selle kontakti asukohta lemmikute loendis.

l Kontaktide eemaldamine lemmikutest. Puudutage lemmikute ekraanil valikut Redigeeri.
Valige kontaktid, mida soovite lemmikutest eemaldada, ja puudutage seejärel valikut Eemalda.

Kontakti fotode muutmine
SIM-kaardile salvestatud kontaktide puhul ei saa kontaktide fotosid lisada.

1 Avage Kontaktid.

2 Puudutage ja hoidke kontakti, mida soovite redigeerida, ja puudutage seejärel valikut
Redigeeri.

3 Puudutage kontakti fotot. Foto saab valida galeriist või teha selle kaameraga.

4 Puudutage nuppu .

Kontakti foto kuvatakse, kui ta teile helistab.

Eraldi kontaktide kõneandmete kuvamine
1 Avage Kontaktid.

2 Valige soovitud kontakt ja puudutage valikut Kõnelogi.

3 Nipsake loendis üles kõigi kirjete vaatamiseks. Saate teha järgmist.

l Puudutage kontaktile helistamiseks kirjet.

l Kõigi kirjete kustutamiseks puudutage  > Kustuta.

l Puudutage ja hoidke kirjet selle kustutamiseks või muutmiseks enne helistamist.
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Kontaktile helina määramine
Määrake sageli kasutatavatele kontaktidele kordumatu helin, et saaksite hõlpsasti aru, kes
teiega ühendust võtab.

1 Avage Kontaktid.

2 Valige soovitud kontakt ja puudutage valikut Helin.

3 Valige soovitud helin või muusikafail ja puudutage seejärel nuppu .

Kontaktigrupid
Rühma loomine

1 Avage Kontaktid.

2 Puudutage nuppu Rühmad ja valige .

3 Sisestage rühma nimi (nt Pere või Sõbrad) ja puudutage valikut OK.

4 Puudutage nuppu . Valige kontaktid, mida soovite rühma lisada, ja puudutage nuppu

.

Nutikate rühmade kasutamine
Kasutage nutikaid rühmi kontaktide automaatseks rühmitamiseks ettevõtte, asukoha või kontakti
sageduse järgi.

1 Avage Kontaktid.

2 Puudutage valikut Rühmad.

3 Avage jaotises Nutikad rühmad rühm ja puudutage seejärel nuppu  rühmasõnumi

saatmiseks või nuppu  rühmameili saatmiseks.

Rühma redigeerimine
Saate inimesi rühma lisada või sealt eemaldada või rühma nime muuta.

1 Avage Kontaktid.

2 Puudutage valikut Rühmad ja valige rühm, mida soovite redigeerida.

3 Puudutage nuppu  ja lisage rühma uusi liikmeid.

4 Puudutage nuppu . Võimalusi on kolm.

l Puudutage valikut Eemalda liikmed rühmast liikmete eemaldamiseks.

l Puudutage valikut Grupi kustutamine rühma kustutamiseks.

l Puudutage valikut Nimeta ümber rühma nime muutmiseks.
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Rühmale tekstisõnumi või meili saatmine

1 Avage Kontaktid.

2 Puudutage nuppu Rühmad ja valige, millisele rühmale soovite sõnumit või meili saata.

3 Puudutage nuppu  sõnumi saatmiseks või nuppu  meili saatmiseks.
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Sõnumside ja meil

Sõnumi saatmine
Sõnumitele saab lisada mitmesugust sisu, nt emotikone, pilte ja salvestisi.

1 Avage Sõnumid.

2 Puudutage sõnumilõimede loendis valikut .

3 Valige saaja väli ja sisestage kontakti nimi või telefoninumber.Kontaktiloendi avamiseks ja

kontakti või kontaktirühma valimiseks võite puudutada ka nuppu .

4 Sõnumi koostamise alustamiseks valige tekstiväli.Kui sisestate üle kahe tekstirea, puudutage

täisekraanirežiimi aktiveerimiseks nuppu .

l Sõnumile manuse lisamiseks puudutage nuppu .

l Sõnumi salvestamiseks mustandina puudutage nuppu Tagasi.

5 Puudutage nuppu .Kui teie seadmel on kahe SIM-kaardi tugi, puudutage nuppu 
11

 või
22

.

Sõnumi tühistamiseks toimige alljärgneval viisil.Puudutage sõnumiloendis valikuid  >
Sätted ja lülitage seejärel Tühista saatmine sisse.Sõnumi saab tühistada kuni 6 sekundit
pärast selle saatmist.

Sõnumile vastamine
1 Avage Sõnumid.

2 Puudutage sõnumit selle sisu vaatamiseks. Seade tõstab automaatselt esile telefoninumbrid,
veebiaadressid, meiliaadressid, kellaajad jm teabe. Puudutage esiletõstetud teavet
mitmesugustele otseteedele juurdepääsemiseks. Saate teha ka järgmist.

l Sõnumi manuste salvestamine. Puudutage ja hoidke manust, mida soovite
salvestada, ja puudutage seejärel valikut Salvesta.

l Saatjale helistamine. Puudutage nuppu  sõnumi kohal.

l Helistaja numbri lisamine oma kontaktidesse. Puudutage sõnumi kohal valikuid

 > Loo uus kontakt või Salvesta olemasolevale kontaktile.

3 Vastuse saatmiseks valige tekstiväli ja sisestage oma sõnum ning puudutage siis nuppu .

Kui teie seade toetab kahte SIM-kaarti, puudutage nuppu 
11

 või 
22

.
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Kiire vastamine sõnumile. Uued sõnumid kuvatakse teavitusribal. Vastuse koostamiseks
puudutage nuppu.

Sõnumite otsing
Sõnumite otsimiseks on kaks võimalust.

l Puudutage sõnumilõimede loendis otsinguriba ekraani ülaosas ja sisestage vähemalt üks
märksõna. Tulemused kuvatakse otsinguriba all.

l Nipsake ekraanil alla otsinguriba kuvamiseks. Puudutage otsinguriba ja sisestage vähemalt
üks märksõna. Tulemused kuvatakse otsinguriba all.

Sõnumilõimede kustutamine
Saate sõnumiloendi korrastamiseks soovimatud või vanad lõimed kustutada.

Kustutatud lõimi ei saa taastada, seega olge ettevaatlik.

Sõnumilõime kustutamiseks on kaks võimalust.

l Ühe lõime kustutamiseks nipsake kustutataval lõimel vasakule ja puudutage nuppu .

l Mitme lõime kustutamiseks puudutage ja hoidke ühte lõimedest, mida kustutada soovite.

Valige teised lõimed ja puudutage valikuid  > Kustuta.

Sõnumite haldamine
Saate kustutada soovimatuid sõnumeid, edastada sõnumeid teistele kontaktidele, kopeerida ja
kleepida sõnumi sisu ning sõnumeid lukustada või lisada neid lemmikutesse, et vältida nende
kogemata kustutamist.

1 Avage Sõnumid.

2 Puudutage sõnumilõimede loendis kontakti nime või telefoninumbrit vestluste kuvamiseks.

3 Puudutage ja hoidke sõnumit ning järgige siis ekraanijuhiseid sõnumi edastamiseks,
arhiveerimiseks, lukustamiseks või jagamiseks.

Sõnumiloendi algusse naasmine
Kui teil on pikk sõnumiloend, kasutage otseteed loendi algusse naasmiseks ekraani nipsamata.

1 Avage Sõnumid.

2 Tehke sõnumilõimede loendis topeltpuudutus ekraani ülaosas oleval ribal. Teie seade naaseb
automaatselt loendi ülaossa või kuvab lugemata sõnumid.

Sõnumside ja meil
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Sõnumite kinnitamine loendi algusse
Kinnitage olulised sõnumid sõnumiloendi algusse, et neile kiiresti juurde pääseda.

1 Avage Sõnumid.

2 Puudutage ja hoidke sõnumilõimede loendis sõnumit, mida soovite üles kinnitada.

3 Valige soovitud sõnum ja puudutage nuppu . Kinnitatud sõnumid kuvatakse
tekstisõnumite märguannete all.

Sõnumite loetuks märkimine
Saate märkida soovimatud sõnumid loetuks, et hoida postkast korras.

Avage Sõnumid. Sõnumilõimede loendis saab teha järgmist.

l Kõikide sõnumite loetuks märkimine. Puudutage valikuid  > Märgi kõik loetuks.

l Sõnumi märkimine loetuks. Nipsake vasakule sõnumil, mida soovite loetuks märkida, ja

puudutage seejärel nuppu .

Rämpssõnumite blokeerimine
1 Avage Sõnumid.

2 Puudutage sõnumilõimede loendis valikuid  > Blokeeritud.

3 Ahistamisfiltri sätete ja musta nimekirja konfigureerimiseks puudutage nuppu .

Teine võimalus ahistamisfiltri sätete ja musta nimekirja konfigureerimiseks on avada 

Telefonihaldur ja puudutada valikuid Blokeeritud > .

Sõnumiallkirja lisamine
Lisage sõnumiallkiri, et säästa sõnumite saatmisel aega.

1 Avage Sõnumid.

2 Puudutage sõnumilõimede loendis valikuid  > Sätted > Täpsem > Allkiri ja lülitage
seejärel Lisa allkiri sisse.

3 Puudutage valikut Muuda signatuuri. Sisestage allkiri ja valige OK.

Sõnumi helina konfigureerimine
1 Avage Sõnumid.

Sõnumside ja meil
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2 Puudutage sõnumilõimede loendis valikuid  > Sätted > Helinad ja värin.

3 Puudutage valikut Märguandehelin. Kui teie seade toetab kahte SIM-kaarti, valige SIM 1
teavitustoon või SIM 2 teavitustoon. Seejärel saate valida süsteemi helina või muusikafaili.

Meilikonto lisamine
Kui te oma kontosätteid ei tea, pöörduge oma meiliteenuse pakkuja poole.

Isikliku meilikonto lisamine

1 Avage Meil.

2 Valige meiliteenuse pakkuja või puudutage valikut Muud.

3 Sisestage oma meiliaadress ja parool ning puudutage valikut Logi sisse.

4 Konto konfigureerimiseks järgige ekraanijuhiseid. Süsteem ühendub seejärel automaatselt
serveriga ja kontrollib teie sätteid.

Kui konto on seadistatud, siis kuvatakse teie Postkast.

Exchange’i konto lisamine
Microsoft Exchange on ettevõtetele mõeldud meilide haldamise lahendus. Mõned meiliteenuse
pakkujad pakuvad ka eraisikutele ja peredele mõeldud Exchange’i kontosid.

1 Avage Meil.

2 Puudutage valikut Exchange.

3 Sisestage oma meiliaadress, kasutajanimi ja parool. Puudutage valikut Logi sisse.

4 Konto konfigureerimiseks järgige ekraanijuhiseid. Süsteem ühendub seejärel automaatselt
serveriga ja kontrollib teie sätteid.

Kui konto on seadistatud, siis kuvatakse teie Postkast.

Meilide saatmine
1 Avage Meil.

2 Puudutage nuppu .

3 Sisestage väljale Saaja: vähemalt üks adressaat.

4 Koopia ja salakoopia adressaatide lisamiseks puudutage välja Cc/Bcc, Saatja: ning valige
kasutatav meilikonto.

5 Sisestage meili teema ja sisu. Manuse lisamiseks puudutage nuppu .

6 Meili saatmiseks puudutage nuppu .
Teie meiliteenuse pakkujal võib olla manuse suuruse piirang. Kui manus ületab piirmäära,
võib need eraldi meilides saata.

Sõnumside ja meil
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Meili salvestamiseks mustandina ja selle hilisemaks saatmiseks puudutage nuppu  ja
seejärel valikut Salvesta.

Meilidele vastamine
1 Avage Meil.

2 Avage meil, millele soovite vastata, ja puudutage nuppu .

Kõigile algse meili saajatele vastamiseks puudutage nuppu .

3 Pärast sõnumi mustandi koostamist puudutage meili saatmiseks nuppu .

Kiirvastuste konfigureerimine. Puudutage valikuid  > Sätted. Valige konto ja kiirvastuse
koostamiseks või redigeerimiseks puudutage valikut Kiirvastused.

Meilide haldamine
Meilide vaatamine

Pärast isikliku meilikonto loomist saate oma meile vaadata, neile vastata, neid edastada või
kustutada.

1 Avage Meil.

2 Puudutage kuval Postkast nuppu  ja valige konto, mida soovite kasutada. Nipsake alla
oma sisendkausta värskendamiseks ja uute meilide allalaadimiseks.

Meilile tähe lisamiseks puudutage sisendkaustas  kujutist.

3 Te saate oma meile vaadata, neile vastata, neid edastada või kustutada. Avage meil ja
eelmise või järgmise meili vaatamiseks nipsake ekraanil vasakule või paremale.

Mitme meili kustutamiseks minge kuvale Postkast. Valige kontakti pilt või puudutage ja
hoidke meili meilihalduse liidese aktiveerimiseks. Valige meilid, mida soovite kustutada, ja

puudutage nuppu .

Meilimanuste salvestamine

Avage meil ja manuse eelvaate kuvamiseks puudutage nuppu . Manuse salvestamiseks

seadmesse puudutage nuppu .
Suurte manuste puhul avage meilis antud link allalaadimiseks.

Meilide sünkroonimine

Oma sisendkausta värskendamiseks nipsake kuval Postkast allapoole.

1 Avage Meil.
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2 Puudutage valikuid  > Sätted.

3 Valige konto, mida soovite konfigureerida. Lülitage sisse Sünkrooni meil.

Meilide automaatseks sünkroonimiseks puudutage valikut Sünkrooni ajakava ja valige
sünkroonimisintervall.

Meili konfigureerimine
Automaatvastuste konfigureerimine
Saate konfigureerida automaatvastused, kui olete kontorist väljas.

Selle funktsiooni kasutamiseks peate oma Exchange’i kontole sisse logima.

1 Avage Meil.

2 Puudutage valikuid  > Sätted.

3 Valige Exchange’i konto, mida soovite konfigureerida, ja lülitage Automaatsed vastused
sisse.

4 Sõnumi konfigureerimiseks lülitage Automaatsed vastused sisse ning määrake alguse ja
lõpu aeg.

5 Puudutage valikut Valmis.

Meiliallkirja konfigureerimine

1 Puudutage sisendkausta kuval valikuid  > Sätted.

2 Valige konto, mida soovite konfigureerida, ja puudutage valikut Allkiri.

3 Sisestage allkiri ja puudutage valikut OK.

Meiliteavituste konfigureerimine

1 Puudutage sisendkausta kuval valikuid  > Sätted.

2 Valige konto, mida soovite konfigureerida, ja lülitage Meiliteatised sisse.

3 Valige teavitusheli või aktiveerige vibreerimisega märguanded.

Meilivaate konfigureerimine

Puudutage sisendkausta kuval valikuid  > Sätted > Üldine. Saate konfigureerida järgmist.
l Manuste allalaadimine ainult Wi-Fi kaudu. Lülitage sisse Ära laadi pilte mobiilsidevõrgu

kaudu alla.
l Sama pealkirjaga meilide rühmitamine. Lülitage sisse Organiseeri teema järgi.
l Kontaktide piltide kuvamine. Kontaktide piltide kuvamiseks meilide kõrval lülitage Saatja

profiili pilt sisse.

Meilide sortimisviisi konfigureerimine

Puudutage sisendkausta kuval valikuid  > Sortimisalus ja valige sortimisviis.

Sõnumside ja meil
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Kalender ja märkmik

Kalendrivaate muutmine

Tänasele päevale minemine
Otsingukalender

Nädala number

Täna

Tänane päev

Sündmus

Tänase päeva sündmuste kuvamine

Kuu, nädala ja päeva vaate vahel lülitamine

Sündmuse lisamine

Konkreetse päeva ajakava vaatamiseks puudutage valikuid  > Mine, valige kuupäev ja
puudutage seejärel valikut Valmis.

Avage Kalender ja puudutage valikuid  > Sätted. Saate teha järgmist.

l Nädalavahetuse sätete konfigureerimine. Puudutage valikut Kohanda nädalalõppu ja
konfigureerige sätteid.

l Nädala esimese päeva konfigureerimine. Puudutage valikut Nädala algus: ja konfigureerige
sätteid.

Üleilmsete puhkepäevade vaatamine
Lubage ülemaailmsed puhkepäevad riigipühade teabe kuvamiseks erinevate riikide kohta.

See funktsioon nõuab Interneti-ühendust.

1 Avage Kalender.

2 Puudutage valikuid  > Sätted > Ülemaailmsed pühad.

3 Lülitage sisse lüliti riigi kõrval, mille riigipühi soovite vaadata. Telefon laadib selle riigi
puhkepäevade teabe automaatselt alla.
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Sünnipäevade meeldetuletused
Konfigureerige kalendrit oma kontaktidest sünnipäevateabe importimiseks ja automaatselt
sünnipäevade meeldetuletuste loomiseks.

Enne selle funktsiooni kasutamist veenduge, et teie kontaktidele oleks sünnipäevade teave
lisatud. Lisateavet vt jaotisest Kontakti loomine.

1 Avage Kalender.

2 Puudutage nuppu  ja valige Kontaktide sünnipäevad.

Kui olete selle funktsiooni aktiveerinud, impordib kalender automaatselt teie kontaktidest
sünnipäevade teabe ja saadab teile sünnipäevade meeldetuletusi.

Sündmuse loomine
Oma elu planeerimiseks lisage sündmusi ja looge meeldetuletusi.

1 Avage Kalender.

2 Puudutage valikut .

3 Sisestage sündmuse nimi, asukoht ning alguse ja lõpu aeg.Meeldetuletuse loomiseks
puudutage valikuid Veel > Tuleta meelde.

4 Sündmuse salvestamiseks puudutage valikut .

l Sündmusele saab lisada kuni 5 meeldetuletust.Meeldetuletuse lisamiseks puudutage
valikut Lisa meeldetuletus.

l Nädala- või päevavaates puudutage pikalt ekraanil piirkonda vastavale kuupäevale ja
kellaajale sündmuse loomiseks.

Sündmuste jagamine
Saate sündmusi oma kontaktidega jagada.

1 Avage Kalender.

2 Avage sündmus, mida soovite jagada, ja puudutage nuppu .

3 Valige, kuidas sündmust jagada soovite, ja järgige ekraanijuhiseid.
Automaatselt loodud sünnipäevade meeldetuletusi ei saa jagada. Sünnipäevateabe käsitsi
jagamiseks looge sündmus ja jagage sündmust oma sõpradega.

Sündmuse kustutamine
Avage Kalender. Sündmuse kustutamiseks on kaks võimalust.

Kalender ja märkmik
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l Üksiku sündmuse kustutamine. Valige kustutatav sündmus ja puudutage nuppu .

l Mitme sündmuse kustutamine. Puudutage nuppu  ning seejärel puudutage ja hoidke
sündmust, et aktiveerida sündmuste haldamise liides. Valige kustutatavad sündmused ja

puudutage nuppu .
Sünnipäevameeldetuletuse kustutamiseks avage Kontaktid ja kustutage seejärel kontakti
sünnipäevateave või kustutage vastav kontakt.

Sündmuste otsimine
Sündmuste otsimiseks on kaks võimalust.

l Puudutage kalendris nuppu . Sisestage otsinguribale vähemalt üks märksõna, nt
sündmuse nimi või asukoht.

l Nipsake ekraanil alla otsinguriba kuvamiseks. Sisestage vähemalt üks märksõna, nt sündmuse
nimi või asukoht.

Sündmuse kutsete saatmine
Saate saata oma sõpradele või kolleegidele sündmuse kutseid, et olla kursis sellega, kes
osaleb.

Enne selle funktsiooni kasutamist logige oma Exchange’i kontole sisse.

1 Avage Kalender.

2 Puudutage nuppu . Sisestage sündmuse nimi, asukoht ja alguse ning lõpu aeg.

3 Puudutage valikut Veel. Sisestage jaotises Külalised nende inimeste Exchange’i kontod,
kelle soovite kutsuda.

4 Puudutage nuppu  sündmuse salvestamiseks ja kutsete saatmiseks.
Sündmuse kutsed kuvatakse teavituspaneelil. Kutsele vastamiseks puudutage valikut
Külalistele meilimine.

Märkme loomine
1 Avage Märkmik.

2 Puudutage nuppu  ja sisestage märge.
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Teksti 
redigeerimine

Lisa silt

Märkme 
salvestamine

Muuda märkust

Märkme sulgemine

Lisa ülesanne

Lisa pilt Jäädvusta pilt

3 Märkme salvestamiseks puudutage nuppu .

Märkmete haldus
Märkme lisamine lemmikute hulka

Avage Märkmik. Märkme saab lisada lemmikutesse kahel moel.

l Nipsake märkmete loendis märkmel vasakule ja puudutage nuppu .

l Valige märge, mida soovite lemmikutesse lisada, ja puudutage nuppu .

Märkme jagamine

Avage märkmete loendis märge, mida soovite jagada, ja puudutage nuppu . Valige
jagamismeetod ja järgige ekraanijuhiseid.

Märkme kustutamine

Märkme kustutamiseks on kolm võimalust.

l Nipsake märkmete loendis kustutataval märkmel vasakule ja puudutage nuppu .

l Puudutage ja hoidke märget märkme halduse liidese aktiveerimiseks. Valige märkmed, mida

soovite kustutada, ja puudutage nuppu .

l Puudutage märget, mida soovite kustutada, ja puudutage valikuid  > Kustuta.

Märkmete otsimine

Märkmete otsimiseks on kaks võimalust.

l Puudutage märkmete loendis otsinguriba ja sisestage vähemalt üks märksõna.

l Nipsake avakuval alla otsinguriba kuvamiseks ja sisestage siis vähemalt üks märksõna.
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Muusika ja video

Muusika kuulamine
Saate kuulata oma lemmiklaule kohalike lemmiklaulude seast .

1 Avage Muusika.

2 Seejärel saate esitada oma seadmesse salvestatud muusikat, lisada laule isiklikku lauluteeki,
esitada mõnd laulu isiklikust esitusloendist või kuulata hiljuti esitatud laule.

3 Saate selle toimingu ajal laule esitada, peatada või muuta.

 

DTS-i lubamine

Lohista vasakule või 
paremale taasesituse 

helitugevuse reguleerim-
iseks

Taasesituse järjekorra 
muutmine

Esitamise ja peatamise 
vahel ümber lülitamine

Lemmikutesse lisamine

Järgmine laulEelmine laul

Esitusloendisse lisamine

Lohista vasakule või paremale, 
et esitusloendi või laulusõnade 
ekraani vahel liikuda

Muusika otsimine
Seadme sisemälus või microSD-kaardil oleva muusika otsimine

Sortige muusikat kategooria järgi või otsige märksõna abil muusikafailide kiireks leidmiseks.

1 Avage Muusika.

2 Puudutage valikut Kõik lood.

3 Puudutage nuppu  seadmesse salvestatud muusika otsimiseks ja vaatamiseks.

4 Muusikat saab korraldada laulu nime, esitaja, albumi nime või kausta järgi. Konkreetse laulu

otsimiseks puudutage nuppu  ja sisestage otsinguribale laulu nimi, esitaja või album.

99



Laulude kustutamine
Kustutage soovimatud laulud, et mäluruumi vabastada.

1 Avage Muusika.

2 Puudutage valikut Kõik lood.

3 Minge vahekaardile Laulud. Puudutage ja hoidke laulude loendit ning valige laulud, mida
soovite kustutada.

4 Puudutage valikuid  > Kustuta.

5 Puudutage valikut Kustuta.

Esitusloendi loomine
Korraldage oma muusikat, luues kohandatud esitusloendeid, milles on teie lemmiklaulud.

1 Avage Muusika

2 Puudutage valikuid Esitusloend > Uus muusikalist.

3 Andke esitusloendile nimi ja puudutage valikut Salvesta.

4 Puudutage dialoogiboksis valikut Lisa.

5 Valige lisatavad muusikapalad ja puudutage nuppu .

Puudutage esitusloendi kõrval nuppu , et kasutada esitusloendi puhul toimingut
Nimeta ümber või Kustuta.

Video esitamine
Video esitamine

1 Avage Videod.

2 Puudutage video käivitamiseks pisipilti.

Taasesituse ajal saate teha järgmist.

l Taasesituse kiiruse reguleerimine. Puudutage valikut 1.0X ja lohistage kiiruse liugurit.

l Ekraani heleduse reguleerimine. Nipsake ekraani vasakul poolel üles või alla. Nipsake
üles heleduse suurendamiseks või alla heleduse vähendamiseks.

l Helitugevuse reguleerimine. Nipsake ekraani paremal poolel üles või alla. Nipsake üles
helitugevuse suurendamiseks või alla helitugevuse vähendamiseks.

l Tagasi- või edasikerimine. Lohistage edenemisriba vasakule tagasikerimiseks või
paremale edasikerimiseks.

Muusika ja video
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Telefonihaldur

Jõudluse optimeerimine
Pange oma telefon telefonihalduri abil kiiremini töötama ja optimeerige jõudlust.

Avage Telefonihaldur ja puudutage valikut OPTIMEERI. Teie telefon optimeerib
automaatselt jõudlust, parandab turvet ja vähendab energiatarvet.

Kiiruse täiustamine
Saate tühjendada rakenduse vahemälu ning kustutada jääkfaile ja süsteemi prügi, et jõudlust
optimeerida.

1 Avage Telefonihaldur.

2 Puudutage valikut Puhastus rakenduse vahemälu ja süsteemi prügikasti tühjendamiseks.

Mäluruumi vabastamiseks võite teha järgmist.

l Puudutage valikut Mäluruumi haldus suurte failide, piltide ja rakenduse andmete
kustutamiseks.

l Lähtestage rakendus vaikesätetele. Puudutage valikut Rakenduse lähtestamine.

Valige rakendus, mille soovite taastada, ja puudutage valikut  > Kustuta.
Rakendus lähtestatakse vaikesätetele ja kõik rakendusepõhised andmed
kustutatakse.

3 Puudutage väljumiseks valikut Lõpeta.

Andmekasutuse haldamine
Telefonihalduril on andmehalduse funktsioon, mida saab kasutada andmekasutuse jälgimiseks
ja igakuise mahu ületamise vältimiseks.

Avage Telefonihaldur ja puudutage valikut Mobiil-andmeside. Saate vaadata
üksikasjalikku andmekasutuse statistikat või konfigureerida järgmised sätted.
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l Andmeliikluse kasutuse hindamine: iga rakenduse andmekasutuse vaatamine.

l Võrgurakendused: iga rakenduse Interneti-pääsu õiguste haldamine.

l Igakuine andmemahu piirang: puudutage valikuid  > Igakuine andmemahu piirang
oma andmeplaani sätete ja andmekasutuse meeldetuletuste konfigureerimiseks. Teie telefon
arvutab teie mobiili andmekasutuse ja järelejäänud andmemahu teie määratud
arveldusperioodil. Kui olete oma igakuise mahu ära kasutanud, saate meeldetuletuse või teie
telefon keelab mobiilse andmeside.

l Andmesäästja: saate lubada andmeserveri ja valida rakendused, mille puhul te ei soovi
andmekasutust piirata.

Ahistamisfilter
Telefonihalduriga on kaasas ahistamise filtreerimise funktsioon, mis aitab teil soovimatud kõned
ja sõnumid blokeerida.

Avage Telefonihaldur. Puudutage valikuid Blokeeritud >  ning järgige ekraanijuhiseid
musta ja valge nimekirja, märksõnade ning rämpsusätete konfigureerimiseks.
 

Telefonihaldur
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Filtri reeglite konfigureerimine

Filtri teavituste konfigureerimine

Sõnumid võõrastelt, mis sisaldavad mustas 
nimekirjas olevaid märksõnu, blokeeritakse

Kõned ja sõnumid mustas nimekirjas 
olevatelt numbritelt blokeeritakse

Kõnesid ja sõnumeid valges nimekirjas 
olevatelt numbritelt ei blokeerita

Aku haldus
Akukasutuse statistika vaatamine

Minu seadme aku tühjeneb väga kiiresti. Millised rakendused akut tühjendava?Kuidas saab
energiakulu vähendada?Iga rakenduse akukasutuse üksikasjaliku statistika vaatamiseks
kasutage telefonihaldurit.

Avage Telefonihaldur.Aku halduse kuva avamiseks puudutage valikut jäänud.Sellel kuval
saab teha alljärgnevaid toiminguid.

l Akukasutuse üksikasjaliku statistika vaatamiseks puudutage valikut Aku kasutus.

l Kõige rohkem energiat kulutava riist- ja tarkvara vaatamiseks puudutage valikut Tarbimine.

l Energiakuluga seotud probleemide olemasolu kontrollimiseks ja jõudluse optimeerimiseks
puudutage valikut Optimeeri.

l Aku laetuse protsendi kuvamiseks olekuribal lülitage sisse Järelejäänud aku protsent.

Energiakulu vähendamine

Kuidas ma saan oma seadme energiakulu tõhusalt vähendada?Jõudluse optimeerimiseks ja
energiakulu vähendamiseks kasutage telefonihaldurit.

Avage Telefonihaldur ja puudutage valikut jäänud alljärgnevate toimingute tegemiseks.

l Jõudluse optimeerimiseks toimige alljärgneval viisil.Puudutage valikut Optimeeri.Teie seade
kontrollib energiakuluga seotud probleemide olemasolu ja optimeerib jõudlust.Energiakulu
täiendavaks vähendamiseks vaadake jaotist üksust on vaja käsitsi optimeerida,
energiasätete käsitsi kohandamiseks puudutage valikut Ava või Optimeeri.

Telefonihaldur
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l Taustal töötavate rakenduste piiramiseks toimige alljärgneval viisil.Puudutage valikut
Lukustuskuva puhastus ja lülitage välja lülitid nende rakenduste kõrval, mille töötamist
taustal te ei soovi, kui ekraan on lukus.

l Energiakulukate rakenduste sulgemiseks toimige alljärgneval viisil.Puudutage valikut
Energiakulukad rakendused ja valige rakendused, mille soovite sulgeda.

Kui taustal töötab energiakulukaid rakendusi, ilmub teavituspaneelile sellekohane

teade.Kui te ei soovi neid teavitusi näha, puudutage valikut  ja lülitage välja
Energiamahukuse viip.

l Ekraani eraldusvõime vähendamiseks toimige alljärgneval viisil.Ekraani eraldusvõime ja
energiakulu vähendamiseks lülitage sisse Väike eraldusvõime energia säästmiseks.

l Energiakulukate rakenduste automaatseks sulgemiseks toimige alljärgneval

viisil.Puudutage valikut  ja lülitage sisse Liigselt energiakulukate rakenduste
sulgemine.

Rakenduse õiguste haldamine
Telefonihalduriga on kaasas õiguste haldur, mida saab kasutada rakenduse õiguste piiramiseks
ja isikuandmete kaitsmiseks.

1 Avage Telefonihaldur.

2 Puudutage valikut Load ja konfigureerige soovitud õigusi.

Viiruseskanner
Telefonihalduriga on kaasas viirusekontrolli funktsioon, mis aitab eemaldada ründevara.

1 Avage Telefonihaldur.

2 Puudutage valikut Viirusekontroll. Seade tuvastab ja eemaldab automaatselt ründevara.

Puudutage nuppu . Saate teha järgmist.

l Lubage Pilveskann seadme kontrollimiseks uusima viirusetõrjeandmebaasi abil.
Veebipõhisele andmebaasile juurdepääsuks on vaja Interneti-ühendust.

l Lubage Kontrolli meeldetuletus teavituse saamiseks, kui te pole 30 päeva
viirusekontrolli teinud.

l Valige skannimisrežiim. Kiirkontroll kontrollib ainult olulisi faile ja installitud rakendusi.
Täiskontroll kulutab rohkem aega ja kontrollib seadet ründefailide suhtes.

l Lülitage sisse Automaatne värskendus ja Värskenda ainult Wi-Fi kaudu, et
viirusetõrjeandmebaasi Wi-Fi-ühenduse olemasolul automaatselt värskendada.

Telefonihaldur
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Rakenduste krüptimine
Kasutage rakenduselukku rakenduste krüptimiseks ja lubamatu juurdepääsu takistamiseks.

1 Avage Telefonihaldur.

2 Puudutage valikut Rakendus lukustatud. Rakenduseluku esmakordsel kasutamisel järgige
ekraanijuhiseid neljakohalise PIN-koodi ja parooli meeldetuletuse määramiseks.

3 Lülitage sisse lüliti krüptitavate rakenduste kõrval. Peate sisestama PIN-koodi iga kord, kui
krüptitud rakenduse avate.

Puudutage rakenduse lukustuskuval nuppu  parooli või rakenduseluku keelamiseks.

Rakenduste seadistamine ekraani lukustamisel
automaatselt sulguma
Valige, milliseid rakendusi soovite sulgeda, kui ekraan lukustatakse, et vähendada energiatarvet
ja mobiili andmekasutust.

1 Avage Telefonihaldur.

2 Puudutage valikut Lukustuskuva puhastus.

3 Lülitage sisse lüliti suletavate rakenduste kõrval.

Valitud rakendused sulguvad ekraani lukustamisel automaatselt. Pärast nende sulgemist
ei pruugi te saada uusi meilisõnumeid ja suhtlusvõrgu rakenduste sõnumeid.

Telefonihalduri konfigureerimine
Telefonihalduri otsetee lisamine

Looge sageli kasutatavatele seadmehaldusfunktsioonidele avakuva otseteed.

1 Avage Telefonihaldur.

2 Puudutage valikuid  > Otseteed ja lülitage sisse funktsioon, mille soovite avakuvale
lisada.

Telefonihaldur
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Tööriistad

Korraga kahele suhtlusmeedia kontole sisselogimine
Saate logida korraga sisse kahele Whatsappi või Facebooki kontole, et hoida töö- ja eraelu
eraldi.

See funktsioon toimib ainult Facebooki ja WhatsAppi puhul.

1 Avage Sätted.

2 Puudutage valikut Kaksikrakendus. Lülitage sisse Facebooki või WhatsAppi lülitid, nagu
soovite.

l Kui Kaksikrakendus on rakenduse puhul lubatud, kuvatakse avakuval kaks rakenduse
ikooni, mis võimaldavad teil kahele kontole korraga sisse logida.

l Funktsiooni keelamiseks vajutage ja hoidke kahe rakenduse ikooni.

Kell
Maailmakella konfigureerimine
Saate lisada mitu kella, et vaadata kellaaega mitmesugustes linnades üle maailma.

1 Avage Kell.

2 Vahekaardil Maailm saate teha järgmist.

l Linna lisamine. Puudutage nuppu . Sisestage linna nimi või valige linn nimekirjast.

l Süsteemi kuupäeva ja kellaaja määramine. Puudutage valikuid  > Kuupäev ja
kellaaeg ja konfigureerige sätteid.

l Linna kustutamine. Puudutage ja hoidke linna, mida soovite kustutada. Puudutage linna

kõrval nuppu  ja seejärel nuppu .

Kohalik aeg

Linna lisamine

Minu linnad

Kuupäeva, kellaaja ja 
kohaliku ajavööndi 
määramine
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Kahe kella lubamine
Vaikimisi kuvab teie telefon võrgu aja. Lubage kaks kella oma praeguse ajavööndi aja ja koduse
ajavööndi kuvamiseks lukustuskuval.

1 Avage Kell.

2 Puudutage valikus Maailm üksust  > Kuupäev ja kellaaeg.

3 Lülitage sisse Kaksikkellad. Puudutage nuppu Kodulinn ja valige linnade loendist oma
kodune ajavöönd.

Praegune võrgu
ajavöönd

Kohalik ajavöönd

Kui kohalik ajavöönd on sama, mis kodune ajavöönd, kuvatakse ainult üks kell.

Helisalvesti
Heli salvestamine

1 Puudutage nuppu Helisalvesti.

2 Puudutage valikut Alusta salvestamise alustamiseks.

3 Puudutage valikut Peata või Jätka salvestamise peatamiseks või jätkamiseks.

Sildi lisamine. Lisage hõlpsaks leidmiseks Kiirsilt või Fotosilt.

4 Puudutage valikut Peata ja sisestage nimi. Seejärel puudutage valikut Salvesta.
Kui salvestusrakendus salvestab taustal heli, kasutage teavituspaneeli juhtelementi
salvestisega toimingu Peata, Jätka või Peata tegemiseks.

Salvestise esitamine
Esitage heli konkreetsest suunast või käivitage taasesitus märgistatud asukohast.

1 Avage Helisalvesti.

Tööriistad

107



2 Valige Salvestised.

3 Valige salvestis. Taasesitusekraanil saab teha järgmist.

l Sildi valimine. Nipsake taasesitusekraanil vasakule salvestussiltide vaatamiseks ja valige
seejärel silt taasesituse alustamiseks vastavast kohast.

l Taasesituse režiimi muutmine. Vahetage valikuid Kuular ja Kõlar.
Kui salvestusrakendus esitab taustal salvestist, kasutage teavituspaneeli juhtelementi
salvestise esitamiseks, peatamiseks või tühistamiseks.

Salvestiste haldamine
Salvestisi saab jagada, ümber nimetada ja sortida.

1 Puudutage nuppu Helisalvesti.

2 Valige Salvestised.

3 Failihalduse ekraanil saab salvestisi sortida, jagada ja ümber nimetada.

Nipsake alla 
otsinguvälja 
avamiseks

Puudutage 
salvestise esitamiseks

Helisalvestiste 
sortimine

Puudutage ja hoidke
salvestiste haldamiseks

Puudutage uue
salvestise loomiseks

Puudutage kõlari ja
kuulari taasesituse
ümber lülitamiseks
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Süsteemi funktsioonid ja sätted

Sisse- ja väljalülitumise taimer
Kasutage toite sisse- ja väljalülitamise taimerit energiatarbe vähendamiseks ja häirimise
vältimiseks magamise ajal.

Avage Sätted ja puudutage valikuid Nutikas abi > Ajastatud sisse-/väljalülitamine.
Lülitage sisse Ajastatud toite väljalülitus ja Ajastatud toite sisselülitus ning konfigureerige
siis toite sisse- ja väljalülitumise aeg ja kordumise sätted. Seade lülitub eelmääratud ajal
automaatselt sisse või välja.

Taimeri keelamiseks lülitage Ajastatud toite väljalülitus ja Ajastatud toite sisselülitus välja.

Seadme taaskäivitamine
Kui seade on pikalt töötanud, võite märgata jõudluse vähenemist. Taaskäivitage seadet
regulaarselt, et kustutada vahemälust failid ja tagada optimaalne jõudlus.

Seadme taaskäivitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu 3 sekundit ning puudutage seejärel
valikut Taaskäivita.

Seadme sundtaaskäivitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu all, kuni seade vibreerib.

Süsteemi keele muutmine
1 Avage Sätted.

2 Puudutage valikuid Täpsemad seaded > Keel ja klahvistik.

3 Puudutage valikut Keel ja valige soovitud keel.

Kui otsitavat keelt loendis pole, puudutage valikut Lisa keel keele otsimiseks ja lisage
see loendisse.

Sisestusmeetodi muutmine
Vahetage soovi kohaselt tekstisisestusmeetodeid.

1 Nipsake tekstisisestuse ekraanil olekuribal alla teavituspaneeli avamiseks.

2 Puudutage valikut Valige sisestusviis ja valige soovitud sisestusmeetod.

Sisestusmeetodi lisamiseks avage Sätted. Puudutage valikuid Täpsemad seaded >
Keel ja klahvistik > Vaikeklaviatuur > Seadista sisestusmeetodid ja lülitage soovitud
sisestusmeetod sisse.
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Sisestusmeetodi seaded
Klaviatuuri lisamine

1 Avage Sätted.

2 Puudutage valikuid Täpsemad seaded > Keel ja klahvistik ja valige jaotisest Klahvistiku
seaded suvand Virtuaalne klaviatuur.

3 Puudutage valikut Lisa virtuaalne klaviatuur ja lülitage sisse klaviatuur, mille soovite lisada.

Pärast klaviatuuri lisamist saate konfigureerida klaviatuuri sätteid oma vajaduste järgi.

Vaikesisestusmeetodi valimine

1 Avage Sätted.

2 Puudutage valikuid Täpsemad seaded > Keel ja klahvistik. Puudutage jaotises Klahvistiku
seaded nuppu Vaikeklaviatuur ja valige soovitud sisestusmeetod. Teie seade lubab teksti
sisestamisel automaatselt vaikesisestusmeetodi.

Teksti redigeerimine
Saate teksti valida, lõigata, kleepida ja jagada.
 

l Teksti valimine. Puudutage teksti pikalt, kuni kuvatakse . Tekstilõigu valimiseks lohistage

kursoreid  ja  või kogu teksti valimiseks puudutage suvandit Vali kõik.

l Teksti kopeerimine. Valige kopeeritav tekst ja puudutage valikut Kopeeri selle kopeerimiseks
lõikelauale.

l Teksti lõikamine. Valige lõigatav tekst ja puudutage valikut Lõika selle teisaldamiseks
lõikelauale.

l Teksti kleepimine. Puudutage ja hoidke kohta, kuhu soovite teksti sisestada, ja puudutage
seejärel valikut Kleebi.
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Kleebitud tekst jääb lõikelaual kättesaadavaks, kuni muud sisu lõikate või kopeerite.

l Teksti jagamine. Valige tekst, mida soovite jagada, ja puudutage valikut Jaga. Valige, kuidas
teksti jagada soovite, ja järgide ekraanijuhiseid.

Lennurežiim
Häirete vältimiseks aktiveerige lennurežiim, kui viibite lennukis. Kui see on lubatud, on
helistamine, mobiilne andmeside, Bluetooth ja Wi-Fi keelatud. Saate Bluetoothi ja Wi-Fi käsitsi
lubada.

Lennurežiimi lubamiseks kasutage ühte järgmistest meetoditest.

l Otsetee-lüliti kasutamine. Nipsake teavituspaneeli avamiseks olekuribal alla. Puudutage

nuppu  kõigi otsetee-lülitite kuvamiseks ja seejärel lülitage  sisse.
 

l Avage menüü Sätted. Avage Sätted ja vajutage lülitit Lennukirežiim.

Kui lennurežiim on lubatud, kuvatakse olekuribal lennurežiimi ikoon .

Helisätete konfigureerimine
Süsteemi helitugevuse reguleerimine
Reguleerige helinat, meediume, alarme ja helitugevust oma vajaduste järgi.

1 Avage Sätted.

2 Puudutage valikuid Heli > Helitugevus helina, meediumide, alarmi ja kõne helitugevuse
reguleerimiseks.

Süsteemi funktsioonid ja sätted
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Vaikse režiimi lubamine
Aktiveerige hääletu režiim, et vältida teiste häirimist vaikses ümbruses, nt koosolekul.

1 Avage Sätted.

2 Puudutage valikut Heli ja lülitage sisse Vaikne režiim.

Vaikses režiimis vibreerimine. Kui Vaikne režiim on lubatud ja Vibreeri vaikses
režiimis sisse lülitatud, vibreerib teie seade sissetuleva kõne või sõnumi korral.

Vaikse režiimi, värina- ja helirežiimi kiire vahetamine
Saate vaikse režiimi, värina- ja helirežiimi olekuribal kiiresti vahetada.

Nipsake olekuribal alla ja avage otseteede vahekaart. Puudutage nuppu  režiimide Heli,
Hääletu ja Värin vahetamiseks.
 

Teavituse vaikeheli määramine
Saate valida sõnumite, meilide ja muude teavituste märguandeheliks eelmääratud helina või
muusikafaili.

1 Avage Sätted.

2 Puudutage valikuid Heli > Teatis ja valige uus teavitus Helin või Muusika (mäluseadmel)
fail.

Klahvihelide konfigureerimine

1 Avage Sätted.

2 Puudutage valikuid Heli > Valimisklahvistiku puutetoonid ja valige Vaikeväärtus, Meloodia
või Puudub.

Ühe käe režiim
Lubage miniekraani vaade või klaviatuuri nihutamine, et seadet oleks hõlpsam ühe käega
kasutada.

1 Avage Sätted.

2 Puudutage valikuid Nutikas abi > Ühe käe kasutajaliides. Saate teha järgmist.

l Ekraani kahandamine. Lülitage sisse Väike ekraanikuva. Miniekraani vaatel kuvatakse
tekst ja pildid väiksema suurusega, et kasutamist hõlbustada. Saate miniekraani ja
tavaekraani vaadet vahetada, nipsates virtuaalsel navigeerimisribal vasakule või paremale.

Süsteemi funktsioonid ja sätted
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l Nihutatava klaviatuuri lubamine. Lülitage sisse Klaviatuuri nihutamine. numbrivalija,
kõne ajal kuvatav menüü ja lukustuskuva numbriklahvistik kahanevad ekraani nurka, et ühe
käega oleks hõlpsam tippida. Puudutage klaviatuuri kõrval olevat noolt klaviatuuri
teisaldamiseks ekraani teisele poolele.

Režiim Hõivatud
Režiim Hõivatud võimaldab teil rahus töötada või puhata. Teie seade teavitab teid ainult
olulistest kõnedest või sõnumitest.

1 Avage Sätted.

2 Puudutage valikut Mitte segada ja lülitage sisse Luba nüüd.

3 Puudutage valikut Režiim Hõivatud. Saate teha järgmist.

l Sissetuleva kõne ja sõnumi sätete konfigureerimine. Valige Vaid
prioriteetsekkumised. Puudutage valikut Määra prioriteetsekkumised ning seejärel
valikuid Kõned ja Sõnumid, et määrata kontaktide vahemik, kellelt soovite kõnesid või
sõnumeid vastu võtta.

Suvandi Vaid valge nimekiri valimine määrab ainult kontaktivahemiku. Kindlate
kontaktide määramiseks valige Kõnede ja sõnumite valge nimekiri.

l Alarmi helinate lubamine režiimis Hõivatud. Valige Ainult alarmid ainult alarmihelinate
lubamiseks.

l Kogu segamise keelamine. Valige Ära sekku kõigi helinate ja värinate keelamiseks.
Ekraan ei lülitu sissetulevate kõnede, sõnumite ega alarmide ajal sisse.
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l Režiimi Hõivatud lubamiseks kindlaks ajaks puudutage nuppu Kellaaeg.

l Režiimi Hõivatud lubamiseks kindla sündmuse jaoks puudutage valikut Sündmus.

Mälu ja salvestusruumi andmete vaatamine
Saate vaadata mäluruumi ja mäluteavet, muuta salvestuse vaikeasukohta ja vormindada
microSD-kaardi.

Kõik seadmed ei toeta microSD-kaarte.

1 Avage Sätted.

2 Puudutage valikut Mälu ja salvestusruum sisemälu ja microSD-kaardi mäluteabe
vaatamiseks.

3 Siin saate teha järgmist.

l MicroSD-kaardi vormindamine. Puudutage valikuid SD-kaart > Vormindus > Kustuta
sisu ja vorminda microSD-kaardilt kõigi andmete kustutamiseks. Enne kaardi
vormindamist varundage failid, et vältida nende kaotsiminekut.

l Vaikesalvestuskoha määramine. Puudutage nuppu Vaikekoht, et muuta
vaikesalvestuskohaks sisemälu või microSD-kaart.

Kuupäeva ja kellaaja seadistamine
Teie seade seadistab automaatselt kuupäeva ja kellaaja, kasutades võrgust edastatud väärtusi.
Kellaaja saate seadistada ka käsitsi ja kuvada selle 12 või 24 tunni vormingus.

1 Avage Sätted.

2 Puudutage valikuid Täpsemad seaded > Kuupäev ja kellaaeg. Saate teha järgmist.

l Kellaaja ja kuupäeva automaatne seadistamine, kasutades võrgus antud väärtusi.
Lülitage sisse Automaatne kuupäev & kell.

l Ajavööndi automaatne seadistamine, kasutades võrgus antud väärtusi. Lülitage sisse
Automaatne ajavöönd.

l Ajavormingu määramine. Kellaaja kuvamiseks 24 tunni vormingus lülitage sisse 24 tunni
vorming. Vaikimisi kuvatakse kellaaeg 12 tunni vormingus.

Asukoha juurdepääsu aktiveerimine
Lubage asukohapõhised teenused, veendumaks, et kaardi-, navigeerimis- ja ilmarakendus
pääsevad teie asukohateabele juurde.

Asukohasätete konfigureerimine

Funktsioonid võivad olenevalt operaatorist erineda.

1 Avage Sätted.
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2 Puudutage valikut Turve & privaatsus > Asukohateenused.

3 Funktsiooni Juurdepääs minu asukohale sisselülitamisel saate teha järgmist.

l Kasuta GPS-, Wi-Fi- ja mobiilivõrke: kasutab GPS-i ja teie telefoni Interneti-ühendust.
Aktiveerige see valik väga täpseks positsioneerimiseks.

l Kasuta Wi-Fi- ja mobiilivõrke: kasutab ainult teie telefoni Interneti-ühendust. Aktiveerige
see valik energiatarbe vähendamiseks ja pikema ooteaja tagamiseks.

l Kasuta vaid GPS-i: ei nõua Interneti-ühendust. Aktiveerige see valik mobiili
andmekasutuse vähendamiseks.

Siseruumis positsioneerimise täpsuse suurendamine

Kui olete siseruumis, kasutab teie telefon täpsemaks positsioneerimiseks Wi-Fi-t ja Bluetoothi.

1 Avage Sätted.

2 Puudutage valikuid Turve & privaatsus > Asukohateenused.

3 Puudutades valikuid  > Skannimise sätted, saate teha järgmist.

l Lülitage sisse Wi‑Fi otsimine. Asukoharakendused ja -teenused otsivad täpsemaks
positsioneerimiseks pidevalt Wi-Fi-võrke.

l Lülitage sisse Bluetoothi otsimine. Asukoharakendused ja -teenused otsivad täpsemaks
positsioneerimiseks Bluetooth-seadmeid.

Algsätete taastamine
Saate taastada algsätted, kui seade läheb krahhi või reageerib aeglaselt.

Algsätete taastamine kustutab seadmest kõik teie isiklikud andmed, sh kontoteabe,
allalaaditud rakendused ja süsteemisätted. Enne algsätete taastamist varundage oma
seadmes olevad olulised andmed.

1 Avage Sätted.

2 Puudutage valikuid Täpsemad seaded > Varundamine ja taastamine.

3 Puudutage valikut Tehaseandmetele lähtestamine ja valige, kas soovite oma sisemälu
vormindada.

Valiku Kustuta sisemine mälu korral kustutatakse teie sisemälust kõik failid (nt muusika
ja pildid). Olge jätkamisel ettevaatlik.

4 Puudutage valikut Telefoni lähtestamine seadme lähtestamiseks algsätetele.

OTA värskendused
Jõudluse parandamiseks värskendage oma seadme süsteem uusimale versioonile.

See funktsioon nõuab Interneti-ühendust. Looge ühendus Wi-Fi-võrguga, et vältida liigseid
andmesidetasusid.
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l Kui kasutate seadme värskendamiseks omavoliliselt muu tootja tarkvara, võib seade
muutuda kasutuskõlbatuks või seada ohtu teie isiklikud andmed. Optimaalsete tulemuste
saamiseks kasutage OTA värskendusfunktsiooni või viige oma seade lähimasse Huawei
hoolduskeskusse.

l Süsteemi värskendamise ajal võidakse teie isiklikud andmed kustutada. Enne seadme
värskendamist varundage alati olulised andmed.

l Värskendamisel veenduge, et teie seadmel oleks järel vähemalt 20% akutoidet.

l Pärast värskendamist võite leida, et mõned muu tootja rakendused (nt Interneti-panga
rakendused ja mängud) ei ühildu teie süsteemiga. See on nii, kuna muude tootjate
rakenduste arendajatel kulub uute Androidi versioonide jaoks värskenduste
väljaandmiseks aega. Oodake, kuni antakse välja rakenduse uus versioon.

Puudutage valikuid Sätted > Telefoni info > Järgu number seadme versiooninumbri
vaatamiseks.

1 Avage Sätted.

2 Puudutage valikut Süsteemi värskendamine. Teie seade otsib automaatselt värskendusi.

3 Valige värskenduspaketi allalaadimiseks uusim versioon.

4 Kui allalaadimine on lõppenud, puudutage valikut Värskenda. Allalaadimisprotsessi
lõpuleviimine võib aega võtta. Ärge kasutage seadet enne, kui värskendamine on lõpule
jõudnud. Kui seade on värskendamise lõpetanud, taaskäivitub see automaatselt.

Tooteteabe vaatamine

Seadme ümbernimetamine
Nimetage oma seade ümber, et seda oleks hõlpsam leida, kui ühendate teisi seadmeid oma
kaasaskantava Wi-Fi-tööpunktiga või kui seote teisi seadmeid Bluetoothi kaudu.

1 Avage Sätted.

2 Puudutage valikuid Telefoni info > Seadme nimi ja nimetage oma seade ümber.

Mudeli numbri ja versiooniteabe vaatamine
Saate vaadata oma mudeli numbri ja süsteemi versiooni teavet.

1 Avage Sätted.

2 Puudutage valikut Telefoni info mudeli numbri, versiooni numbri, EMUI versiooni ja Androidi
versiooni vaatamiseks.

IMEI vaatamine
Kõigil seadmetel on kordumatu 15-kohaline IMEI, mida saab kasutada seadme ehtsuse
kontrollimiseks.

Süsteemi funktsioonid ja sätted
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1 Avage Sätted.

2 Puudutage valikut Telefoni info IMEI vaatamiseks.
Kahe SIM-kaardiga telefonidel on kaks IMEI-d.

Seadme spetsifikatsioonide vaatamine
Saate oma seadme spetsifikatsioone vaadata paari lihtsa toiminguga. Saate vaadata andmeid
oma protsessori, mälu, ekraani eraldusvõime jms kohta.

1 Avage Sätted.

2 Puudutage valikut Telefoni info. Nipsake ekraanil üles või alla teabe kuvamiseks protsessori,
RAM-i, sisemälu, ekraani eraldusvõime jms kohta.

Hõlbustusfunktsioonid

Funktsiooni TalkBack lubamine
TalkBack pakub kuuldavaid viipasid ja tiitreid, et abistada nägemispuudega kasutajaid. Kui
funktsioon TalkBack on lubatud, väljastab seade heliviipu kogu sisu kohta, mida puudutate, valite
või aktiveerite.

Heliviibad pole kõigis keeltes saadaval. Kui teie keel pole saadaval, võite laadida alla muu
tootja kõnesünteesi mootori. Lisateavet vt jaotisest Tekst-kõneks (TTS) väljund.

1 Avage Sätted.

2 Puudutage valikuid Täpsemad seaded > Juurdepääsetavus > TalkBack.

3 Lülitage TalkBack sisse ja puudutage valikut OK.

Funktsiooni TalkBack esmakordsel aktiveerimisel esitatakse juhend. Juhendi uuesti

esitamiseks puudutage nuppu , et avada TalkBacki sätted, ja valige seejärel juhend.

4 Puudutage nuppu  ja lülitage Puudutusega uurimine sisse.

Kui funktsioon Puudutusega uurimine on lubatud, väljastab telefon heliviipu sisu kohta,
mida puudutate.

Funktsiooni TalkBack keelamine. Vajutage toitenuppu ja hoidke seda all, kuni seade hakkab
värisema, seejärel puudutage ekraani ja hoidke 3 sekundit.

Funktsiooni TalkBack kasutamine seadme juhtimiseks
Pärast TalkBacki lubamist kasutage žeste järgmisteks tegevusteks.

Ekraani sirvimine. Nipsake kahe sõrmega üles või alla menüüloendites kerimiseks. Nipsake
vasakule või paremale ekraanide vahetamiseks.

 

Süsteemi funktsioonid ja sätted

117



Üksuse valimine. Puudutage üksust selle valimiseks ühe sõrmega (see ei avane). Teie telefon
loeb valitud üksuse sisu ette.

 

Üksuse avamine. Tehke ekraanil suvalises kohas ühe sõrmega topeltpuudutus, et kinnitada
eelmise toimingu valik.

 

Näiteks kui soovite avada suvandi Sätted, puudutage ikooni Sätted üks kord ühe sõrmega ja
seejärel kaks korda mis tahes kohta ekraanil.

TalkBacki sätete konfigureerimine

1 Avage Sätted.

2 Puudutage valikuid Täpsemad seaded > Juurdepääsetavus > TalkBack > .

3 Järgige ekraanijuhiseid, et kohandada tagasiside helitugevust, kuuldava tagasiside sätteid,
juhtimisliigutusi ja muud.

Süsteemi funktsioonid ja sätted
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Tekst-kõneks (TTS) väljund
See funktsioon teisendab nägemispuudega kasutajate jaoks teksti kõneks. Tekst-kõneks (TTS)
väljund nõuab, et TalkBack oleks lubatud.

1 Avage Sätted.

2 Puudutage valikuid Täpsemad seaded > Juurdepääsetavus. Lülitage sisse
Kõnesüntesaatori väljund ja valige seejärel soovitud kõnesünteesi mootor ning hääle kiirus.

Värvi korrigeerimine
Värvi korrigeerimise režiim kohandab värve, et värvide nägemise puudega kasutajad suudaksid
ekraani osi eristada.

Aktiveerige see režiim ettevaatusega, kuna see võib mõjutada teie seadme toimimist.

1 Avage Sätted.

2 Puudutage valikuid Täpsemad seaded > Juurdepääsetavus > Värviparandus ja lülitage
sisse Värviparandus.

3 Puudutage valikut Korrigeerimisrežiim ja valige soovitud värvikorrigeerimisrežiim.

Süsteemi funktsioonid ja sätted
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Abi hankimine
Lugege telefoniga komplekti kuuluvat lühijuhendit.

Juriidilise teabe lugemiseks puudutage valikuid Sätted > Telefoni info > Juriidiline teave.

Lisateabe saamiseks külastage veebilehte http://consumer.huawei.com/en/.
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Isikuandmed ja andmeturvalisus
Seadme mõningate funktsioonide või kolmandate osapoolte rakenduste kasutamise tulemusena
võivad teie isikuandmed ja teave kaduma minna või muutuda teistele kättesaadavaks. Kasutage
järgmisi abinõusid, mis aitavaid teil kaitsta isikuandmeid:

l Pange oma seade turvalisse kohta, et vältida selle loata kasutamist.

l Seadistage oma seadme ekraan lukustuma ja määrake parool või lahtilukustusmuster.

l Varundage perioodiliselt SIM-kaardile, mälukaardile või seadme mällu salvestatud
isikuandmed. Kui vahetate seadme teise seadme vastu, siis teisaldage või kustutage kõik
vanasse seadmesse jäänud isikuandmed.

l Varundage perioodiliselt mälukaardile või seadme mällu salvestatud isikuandmed. Kui
vahetate seadme teise seadme vastu, siis teisaldage või kustutage kõik vanasse seadmesse
jäänud isikuandmed.

l Ärge avage võõrastelt saabuvaid sõnumeid või meile, et vältida seadme nakatumist viirustega.

l Kui kasutate seadet Interneti sirvimiseks, siis ärge külastage võimaliku turvariskiga veebisaite,
et vältida isikuandmete varastamist.

l Kui kasutate selliseid teenuseid, nagu kaasaskantav Wi-Fi-tööpunkt või Bluetooth, siis seadke
loata juurdepääsu vältimiseks neile teenustele parool. Kui neid teenuseid ei kasutata, siis
lülitage need välja.

l Installige seadme turbetarkvara ning skannige seadet regulaarselt viiruste leidmiseks.

l Veenduge, et hangite muude tootjate rakendused seaduslikust allikast. Allalaaditud muude
tootjate rakendusi tuleb skannida viiruste suhtes.

l Installige turbetarkvara või paketid, mille on välja andnud Huawei või volitatud muude tootjate
rakenduste pakkujad.

l Muude tootjate tarkvara kasutamine seadme värskendamiseks võib kahjustada seadet või
seada ohtu teie isiklikud andmed. Värskendused on soovitav teha seadme võrguühendusega
värskendusfunktsiooni kaudu või laadida Huawei veebisaidilt alla ametlikud värskenduspaketid
teie seadmele.

l Mõned rakendused nõuavad ja edastavad asukohateavet. Selle tulemusena võib kolmas
osapool jagada teie asukohateavet.

l Mõned muude tootjate rakendused võivad koguda tuvastus- ja diagnostikateavet seadme
kohta, et parendada oma tooteid ja teenuseid.

121



Ohutusfunktsioonide loend
Huawei telefonid hõlmavad mitmesuguseid turvafunktsioone, mis kaitsevad teie andmeid.

Sõrmejälje
tuvastamine

Kasutage sõrmejälge ekraani, krüptitud failide ja rakenduste avamiseks
ning turvaliste maksete tegemiseks. Lisateavet vt jaotisest Sõrmejälje
tuvastamine.

MicroSD-kaardi
krüptimine

Krüptige oma microSD-kaart, et vältida omavolilist juurdepääsu teie
andmetele. Kui microSD-kaart sisestatakse muusse telefoni, tuleb
sisestada parool. Lisateavet vt jaotisest MicroSD-kaardi parooli
seadistamine.

SIM-kaardi PIN-koodi
määramine

Aktiveerige SIM-kaardi lukk, et teised ei saaks teie SIM-kaarti kasutada.
Peate sisestama oma SIM-kaardi PIN-koodi iga kord, kui telefoni sisse
lülitate või oma SIM-kaardi teise telefoni sisestate. Lisateavet vt
jaotisest SIM-kaardi PIN-koodi määramine.

Rämpssõnumite
blokeerimine

Kasutage telefonihalduris ahistamisfiltrit ja musta nimekirja funktsiooni
rämpskõnede ja -sõnumite blokeerimiseks. Lisateavet vt jaotisest
Rämpssõnumite blokeerimine.

Ahistamisfilter
Kasutage telefonihalduris ahistamisfiltrit ja musta nimekirja funktsiooni
rämpskõnede ja -sõnumite blokeerimiseks. Lisateavet vt jaotisest
Ahistamisfilter.

Rakenduselukk

Kasutage telefonihalduris rakenduse lukustamise funktsiooni, mis
võimaldab lukustada rakendusi ja takistada volitamata juurdepääsu.
Lukustatud rakenduste avamiseks tuleb sisestada rakenduse
lukustamise parool. Lisateavet vt jaotisest Rakenduste krüptimine.

Andmekasutuse
haldamine

Telefonihalduris saate andmehalduse funktsiooniga jälgida mobiilse
andmeside kasutust. Mobiilne andmeside keelatakse automaatselt, kui
ületate eelmääratud piirangu, et takistada liigseid andmesidetasusid.
Lisateavet vt jaotisest Andmekasutuse haldamine.

Viiruseskanner
Kasutage telefonihalduri viirusekontrollijat ründevara eemaldamiseks.
Lisateavet vt jaotisest Viiruseskanner.
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Juriidiline märkus
Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Kõik õigused on kaitstud.

Selle kasutusjuhendi ühtegi osa ei tohi paljundada ega edastada mis tahes vormis või viisil
Huawei Technologies Co., Ltd. ja selle partnerite („Huawei”) eelneva kirjaliku loata.

Selles kasutusjuhendis kirjeldatud toode võib sisaldada Huawei ja võimalike litsentsiandjate
autoriõigustega kaitstud tarkvara. Kliendid ei tohi nimetatud tarkvara mingil moel
reprodutseerida, levitada, muuta, dekompileerida, osadeks võtta, dekrüpteerida, ekstraktida,
pöördprojekteerida, liisida, üle anda ega all-litsentsida, välja arvatud juhul, kui loetletud piirangud
on kohaldatavate õigusaktidega keelatud või kui autoriõiguste omanikud on need toimingud
heaks kiitnud.

Kaubamärgid ja load

,  ja  on Huawei Technologies Co., Ltd. kaubamärgid või registreeritud
kaubamärgid.

Android™ on Google Inc. kaubamärk.

Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on Bluetooth SIG, Inc. registreeritud kaubamärgid; Huawei
Technologies Co., Ltd. kasutab neid märke litsentsi alusel.

Muud siin mainitud kaubamärgid ja toodete, teenuste ja ettevõtete nimed võivad kuuluda
vastavalt nende omanikele.

Teade

Teatavad siinkirjeldatud toote ja selle tarvikute funktsioonid sõltuvad installitud tarkvarast ning
kohaliku võrgu võimalustest ja seadetest; kohalikud võrguoperaatorid või võrguteenuste
pakkujad ei pruugi neid aktiveerida või võivad neid piirata.

Seetõttu ei pruugi siintoodud kirjeldused ostetud tootele või tarvikutele täpselt vastata.

Huawei jätab endale õiguse muuta või modifitseerida käesolevas juhendis sisalduvat infot või
tehnilisi andmeid ilma etteteatamiseta ning vastutust võtmata.

Teade muude tootjate tarkvara kohta

Huawei ei oma intellektuaalset omandiõigust koos käesoleva tootega tarnitud muude tootjate
tarkvarale ja rakendustele. Seega ei anna Huawei muude tootjate ükskõik millistele tarkvaradele
ega rakendustele mingit garantiid. Huawei ei paku ka tugiteenust klientidele, kes neid muude
tootjate tarkvarasid või rakendusi kasutavad, ega vastuta muude tootjate tarkvara ja rakenduste
toimimise või tagajärgede eest.

Muude tootjate tarkvara ja rakenduste toimimine võib katkeda või lõppeda igal ajal, Huawei ei
garanteeri sisu või teenuse kättesaadavust. Kolmanda poole teenusepakkujad pakuvad sisu ja
teenuseid läbi võrgu või edastamisvahendite, mis ei ole Huawei kontrolli all. Ulatuses, mis on
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kohalduvate õigusaktidega lubatud, ei hüvita ega vastuta Huawei muude teenusepakkujate
teenuste ega muude tootjate sisu või teenuste katkemise või lõppemise eest.

Huawei ei vastuta tootesse paigaldatud tarkvara legaalsuse, kvaliteedi või ühegi teise aspekti
eest ega ükskõik millise muu üles või alla laetud kolmanda osapoole loodud materjali eest,
sealhulgas, kuid mitte ainult, tekstide, piltide, videote või tarkvara jne eest. Klient vastutab
kõikide riskide eest, sh tarkvara ja seadme ühildamatuse eest, mis tuleneb tarkvara
paigaldamisest või muude osapoolte loodu üles või allalaadimisest.

Toode põhineb avatud lähtekoodiga Android™ platvormil. Huawei on teinud platvormi tarvilikke
muudatusi. Seega ei pruugi käesolev toode toetada kõiki funktsioone, mida toetab standardne
platvorm Android, ning see ei pruugi ühilduda muude tootjate tarkvaraga. Huawei ei paku
ühilduvuse suhtes mingit garantiid ega kaitset ja vabastab end sõnaselgelt selle temaatikaga
seonduvast vastutusest.

LAHTIÜTLEMINE

KOGU SELLE KASUTUSJUHENDI SISU ON ESITATUD PÕHIMÕTTEL „NAGU ON”. VÄLJA
ARVATUD RAKENDUVAST SEADUSEST TULENEVATEL JUHTUDEL EI ANTA MINGEID
GARANTIISID, EI OTSESEID EGA KAUDSEID, KAASA ARVATUD, KUID MITTE AINULT,
MÜÜDAVUSE NING TEATAVAKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE SUHTES SEOSES KÄESOLEVA
JUHENDI TÄPSUSE, USALDUSVÄÄRSUSE VÕI SISUGA.

RAKENDUVA SEADUSE MAKSIMAALSES ULATUSES EI VASTUTA HUAWEI ÜHELGI JUHUL
ERAKORDSETE, OTSESTE, KAUDSETE VÕI TULENEVATE KAHJUDE EEST, VÕI SAAMATA
JÄÄNUD KASUMI, ÄRITULU, ANDMETE, FIRMAVÄÄRTUSEGA SEOTUD VÕI ARVATAVATE
TULUDE KAOTUSE EEST SÕLTUMATA SELLEST, KAS NEED OLID PROGNOOSITAVAD VÕI
MITTE.

HUAWEI MAKSIMAALNE VASTUTUS (KÄESOLEV PIIRANG EI OLE KOHALDATAV
VASTUTUSE SUHTES TERVISEKAHJUSTUSTE EEST SEL MÄÄRAL, MIS ON LUBATUD
KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTIDEGA) SEOSES KÄESOLEVAS KASUTUSJUHENDIS
KIRJELDATUD TOOTE KASUTAMISEGA ON PIIRATUD SUMMAGA, MILLE KLIENT TASUS
TOOTE OSTMISEL.

Impordi- ja ekspordieeskirjad

Kliendid peavad järgima kõiki kohaldatavaid ekspordi- ja impordialaseid õigusnorme ning
vastutavad vajalike valitsuse lubade ja litsentside hankimise eest, mis on vajalikud käesolevas
juhendis nimetatud toote, k.a tarkvara ja tehnilised andmed, eksportimiseks, reeksportimiseks
või importimiseks.

Juriidiline märkus
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Oma riigi või piirkonna hiljuti uuendatud teabeliini numbri või e-posti 
aadressi leidmiseks külastage veebisaiti 
http://consumer.huawei.com/en/support/hotline.

Mudel:RNE-L01
           RNE-L21          

V100R001_01

See kasutusjuhend omab ainult teabelist eesmärki. Toode, sh värv, suurus, 
ekraani paigutus (loetelu pole ammendav), võib erineda tegelikkusest. 
Ühtegi selles juhendis toodud väidet, teavet ega soovitust ei tohi käsitleda 
ühegi garantii, otsese või kaudse, alusena.
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